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Title:  ”Something to add to the body and shake” – A study about man and music in St. 

Vincent and the Grenadines 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka människors förhållningssätt till musik i landet St. Vincent 

och Grenadinerna. Studien bygger på fältarbete som genomfördes där under tre veckor i april 

2011 och undersöker hur begrepp som musik, musikalitet och ”bra” musik definieras. Vidare 

beskrivs hur musik kan påverka människan samt musikens funktioner i det dagliga livet. 

Studien bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer av personer med olika ålder, kön, och 

bakgrund från St. Vincent och Grenadinerna. Intervjuerna spelades in under olika 

förhållanden och informanterna valdes ut genom snöbollsurval och målinriktat urval.  

Resultatet visar att musik är viktigt för och en stor del av informanternas liv. Musik definieras 

som känslor och funktioner eller ett medel för att förändra känslor. Musikalitet definieras till 

största del som något alla har men musiker anses ofta vara specialister. ”Bra” musik anses 

vara musik som berör individen.  

     Musik betraktas ibland i det dagliga livet som en hjälp genom dagen eller en 

verklighetsflykt. Bland tidiga och starka minnen av musik visar resultatet att kyrkan och 

”gatan” framkommer som platser där musik ofta förekommer. Samtliga informanter har 

erfarenheter av musikinstrument och gehör framstår som det främsta sättet att lära sig spela. 

Musik används vid olika situationer t.ex. när sinnestillstånd vill förändras eller yrkesliv 

utvecklas. 

     Resultatet visar att musik påverkar människor på både positiva och negativa sätt. Budskap 

genom text i musiken är den främsta orsaken och budskap i västindiska musikgenrer 

diskuteras. Avslutningsvis menar informanterna att musiken förenar människor, men att det 

beror på kontexten.  
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INLEDNING 

Västindien… sol, palmer, kristallklart vatten, paraplydrinkar och Bob Marley… är en vanlig 

uppfattning som också till viss del stämmer. 

På vintern 2005 fick jag chansen att segla några veckor bland de Små Antillerna i sydöstra 

Karibien. Det var under min fjärde termin vid Musikhögskolan i Örebro och pausen från 

övningsrummet och trumsetet gav mig ett nytt perspektiv på både livet och musiken. 

      När jag återvände till Örebro gjorde jag ganska snart valet att göra ett studieuppehåll. 

Upplevelserna där borta hade skapat en längtan att återvända. Ett år senare, i januari 2006, 

reste jag tillbaka till Karibien och landet St. Vincent och Grenadinerna för att stanna i fem 

månader. Mitt mål var att se bakom stränderna, palmerna och turisthaken. Det var 

människorna och kulturen som lockade mig. Jag bodde med en vän och hans familj på den 

lilla ön Union Island i södra Grenadinerna. Jag kom väl in i samhället och fick uppleva, ur 

mitt perspektiv, både bra och mindre bra saker. Verkligheten helt enkelt!  

     Jag återvände till Örebro och fortsatte mina studier, men längtan fanns kvar och 

våren/sommaren 2008 tillbringade jag ytterligare sju månader med samma familj på Union 

Island. 

     Redan 2006 hade en idé börjat gro om att på något vis binda ihop min tid på Union Island 

med mina lärarstudier i Sverige och denna uppsats är resultatet.  

      

Något som fångat mig extra under mina resor till Västindien är musiken, den är alltid 

närvarande och ofta på högsta volym så att basen känns i bröstet. Gatukorsningar förvandlas 

till stora dansgolv, små shopar har både Dj och enorma högtalare, minibussar med soca på 

högsta volym, steel-panband och trubadurer som sjunger och spelar låtar av reggaeartister 

som Jah Cure och Buju Banton.   

      Människornas relation till musik verkar så avslappnad, öppen… annorlunda. Det är något 

jag inte kan sätta fingret på och jag vill förstå varför jag upplever det så. Det är den där 

förvirrade känslan, som jag haft sedan 2005, jag undersöker i denna uppsats.   

      Jag hoppas att jag hittar några ledtrådar om hur musiken kan fungera i en annan kultur och 

att andra sedan kan läsa och fundera över ännu ett sätt att umgås med musik.  

Utdrag ur dagbok 27/4 2011  

Socans kraft slog mig fullt ut under söndagsnatten/måndagsmorgon i juvefirandet. 
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SYFTE  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur människor i landet St. Vincent och Grenadinerna 

förhåller sig till musik. 

FRÅGESTÄLLNING  

 

 Hur definierar informanterna begreppen musik, musikalitet och ”bra” musik? 

 

 Hur beskriver informanterna musikens funktioner i det dagliga livet?   

 

 Hur beskriver informanterna musikens påverkan på dem och andra?   
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BAKGRUND   

I detta avsnitt presenteras teorier och begrepp i två delar. Den första delen berör 

musiketnologi, begrepp som kultur, musik och musikalisk förmåga, musikens påverkan och 

textens innebörd i musiken. Den andra delen berör landet St. Vincent och Grenadinerna och 

Västindiens musik. 

Musiketnologi 

Studien behandlar frågor kring musik som ofta återfinns i det vetenskapliga området 

musiketnologi. Dan Lundberg och Gunnar Ternhag definierar i sin bok Musiketnologi en 

introduktion (2002) musiketnologi som ”en vetenskap som handlar om att studera 

musikuttryck i olika kulturer, men också kulturuttryck i själva musiken” (2002, s 9) de 

tillägger dock att definitionen ”inte håller sträck” [sic!] (2002, s 9).    

     Bruno Nettl beskriver att musiketnologin inte bara undersöker en sorts musik utan alla 

sorters musik ur särskilda perspektiv.  Ett världsperspektiv där musiketnologen ser all 

världens musik som en kontext där de kan studera en särskild sorts musik. Intresset riktas mot 

hur musiken passar in i människans kultur, men också hur den påverkar, påverkas av och 

relaterar till andra mänskliga områden. På senare tid har musiketnologer även fokuserat på 

musik i en politisk kontext ”music and racial and ethnic and identity, music and gender 

studies, in intercultural relations, nationalism, cosmopolitanism and globalization” (Nettl m.fl.  

2008, s 20).  

     Nettl skriver vidare att musiketnologer oftast ser sig själva träda in i musiketnologin ur en 

av två olika discipliner. Den ena är musikvetenskapen, där de betonade perspektiven är de 

sociala och historiska. Den andra är vad Nettl kallar ”sociocultural anthropology” (2008), 

vilken studerar människan med betoning på kulturen.  

     Alan P. Merriams (1964) definition av musiketnologi är ”the study of music in culture”,  

(s 6) och förklarar den vidare med att musiketnologin innehåller både musikvetenskap, 

etnologi och att ”music sound is the result of human behavioral processes that are shaped by 

values, attitudes, and beliefs of the people who comprise a particular culture.” (Merriam 1964, 

s 6). Han menar vidare att musik bara kan skapas för människor genom deras beteende och att 

de, musiken och människan, inte är kompletta utan varandra.  

     Nettl (2005) diskuterar definitionen av musik och menar att musiketnologins mål är att 

runt om i världen studera olika musikkulturers definitioner och utformande av musik. Det är 

dock viktigt att ha en definition för att veta vad som ska studeras och Nettl (1983) skriver att 

musiketnologer ser ut att närmat sig två antaganden.  

1. All societies have music.  

2. All humans can identify music - though not necessarily understand it - when 

they hear it.  

(Nettl 2005, s 25).  

Han skriver vidare 

Defining music as human sound communication outside the scope of spoken language 

makes it possible for us to include, for musical study, such “nonmusical” events as Koran 

reading, African drum signaling, whale and dolphin sounds, and Mexican Indian whistle 

speech (Nettl 2005, s25). 
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Kultur  

Litteraturen innehåller otaliga försök till definitioner av begreppet kultur, för att kunna 

använda det som ett vetenskapligt verktyg (Lundberg & Ternhag, 2002).   

     Begreppet kultur används enligt Lundberg & Ternhag (2002) i det vardagliga språket 

huvudsakligen med två betydelser. Den första syftar på konst, litteratur, musik etc. och den 

andra betydelsen, vilken är giltig i musiketnologisk litteratur, syftar på ”en social gemenskap i 

vidare bemärkelse” (Lundberg & Ternhag 2002, s 116). Kultur avser då en större helhet t.ex. 

ett samhälle, en världsbild, ett livsmönster eller ett kollektivt medvetande.  

     Trots definitionsförsöken menar Lundberg & Ternhag (2002) att en stor del av forskarna 

idag är överens om att ”kultur består av tankefigurer, värden samt språkliga uttryck för dessa 

element, vilka delas av en grupp människor” (s 117).  

     Lars Lilliestam (2009) skriver att kulturen lär människan tankesätt och beteenden utan att 

den reflekterar över det. Vidare att kulturen lärs in genom att människan är i den, men att 

kulturen tydliggörs först när den måste förklaras för någon i en annan kultur.  

     Merriam (1964) menar att även om människan rör sig i både tid och rum och skapar 

samhällen gör det henne/honom inte unik, utan det är kulturen som skiljer människan från 

andra levande varelser. Merriam menar att antropologin gjort många försök till definitioner av 

kultur men inte lyckats och därför gör han själv en kort definition som lyder ”man´s 

cumulative learned behavior” (Merriam 1964, s 21). 

 

Om begreppet musik   

Nettl menar att eftersom begreppet musik inte är lika på alla platser är det mycket svårt att 

definiera musik i en annan kultur, speciellt då det redan är problematiskt att definiera den i 

ens egen. Även inom ett samhälle kan ett ljud betraktas som musik i en kontext, men inte i en 

annan. Det är också viktigt att komma ihåg att språk i olika kulturer mycket sällan har en 

benämning på något som omfattar musik som ett totalt fenomen, det finns oftast istället ord 

för olika aktiviteter som t.ex. sjunga, spela, och dans (Nettl 1983).   

     John Blacking (1973) menar att musik är en produkt av mänskligt beteende, det är 

mänskligt organiserat ljud. Olika samhällen definierar ljuden olika och därför kan musik i ett 

samhälle vara icke-musik i ett annat. Musik är en kulturell tradition som kan delas och 

överföras men den kan inte existera om det inte finns människor som lyssnar strukturerat och 

vidare skriver Blacking (1973) att för att förstå musik bör man förstå sambandet mellan 

subjektet och objektet och i detta fall är ljudet objektet och människan subjektet. 

     Nettl (1983) menar att vad som inkluderas i begreppet musik kan tyckas framstå som 

ganska godtyckligt i det västerländska samhället. Han skriver att   

Birds sing, we say, but not donkeys and dogs. The sound made by dolphins, acoustically 

as similar to human music as is bird song, are said to be “language”, but the sound of 

birds, also communication, is not (Nettl 1983, s 21).  

Han menar att ljud som framställs av människor har samma godtycklighet och att ljud från 

maskiner inte är musik såvida de inte har en kompositör eller en publik.   

     Merriam (1964) skriver att musik är ett mänskligt fenomen som existerar genom socialt 

samspel och lärs genom beteende. Det måste alltid finnas människor inblandade för att musik 

ska uppstå.  

     Bland människor i det västerländska samhället definieras ofta musik med specifika 

referenser till de ljud som hörs eller är noterade, medan musiketnologer ofta har en bredare 

definition, kanske för att vägleda deras arbete skriver Nettl (1983). Vidare beskriver han tre 

tankar kring definitionen av musik, där en är att värdet av musik i ett samhälle har en 
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avgörande roll i dess definition av musik. En annan är att den utbredda synen på musik som 

bara en typ av ljud på grundval av aktiviteter, är för snäv för godkännande av musiketnologer. 

Den tredje är att relationen mellan musik och språk är en viktig del som härleds av 

definitioner av musik.  

     Blacking (1973) menar att kulturer har sin egen rytm på det viset att de har viktiga 

händelser som är ordnade i perioder. Det kan ha med t.ex. säsonger, ekonomi, liv och död 

eller politik att göra. De dagliga sysslorna äger rum i den riktiga tiden men, ”The essential 

quality of music is its power to create another world of virtual time” (Blacking 1973, s 27). 

Nettl (2005) menar att några kulturer ser musik som något överlägset värdefullt medan andra 

ser det som något nödvändigt ont. Vidare menar han att alla kulturer anser musik som något 

med åtminstone minimalt värde. I en kultur där musik betraktas som mer värdefullt kan även 

aktiviteter som dans ingå i vad som uppfattas som musik.    

     Blacking (1973) menar att för att förstå musikalitet måste man kunna beskriva vad som 

händer i musik men att detta endast är möjligt om man förstår vad som händer med 

människan som gör musiken.  

Music is a synthesis of cognitive processes which are present in culture and in the human 

body: the forms it takes, and the effects it has on people, are generated by the social 

experiences of human bodies in different cultural environments. Because music is humanly 

organized sound, it expresses aspects of the experience of individuals in society (Blacking 

1973, s 89). 

 

Musikalitet och musikalisk förmåga 

I boken How Musical is Man? (1973) skriver Blacking om musik och dess funktion hos 

vendafolket i norra Sydafrika. Han menar att västvärldens godtyckliga uppdelning mellan det 

som kallas ”Folk Music” och ”Art Music” är olika kulturers och sociala gruppers distinktioner 

på musik och icke-musik. Blacking (1973) menar att det är den musikskapande människans 

aktiviteter som är det viktiga och inte den västerländska mannens musikaliska prestationer. 

Han frågar:  

Does cultural development represent a real advance in human sensitivity and technical 

ability, or is it chiefly a diversion for elites and a weapon of class exploration? Must the 

majority be made “unmusical” so that few may become more “musical”? (Blacking  

1973, s 4). 

Blacking (1973) beskriver ett test, vilket han rubricerar som etnocentriskt, som handlar om 

”musikalisk talang”. Testet går ut på att höra olika skalor och intervall för att avgöra om 

någon är musikalisk. Om en vendamedlem skulle göra testet skulle han troligen framstå som 

en ”tone-deaf musical moron” (s 6). Blacking menar att tester av klanger och ljud utanför den 

sociala kontexten är irrelevanta.   

     Musikalitet är enligt Lilliestam (2009) ett laddat begrepp som är fullt av myter och 

föreställningar. När människor tillfrågas om de är musikaliska svarar de oftast nej eller tvekar. 

En förklaring till det, menar Lilliestam, är att musikalitet ses som en speciell begåvning. 

     Merriam (1964) skriver att vissa medlemmar i ett samhälle kallas musiker. De har en 

speciell roll, och ibland status, vilken bestäms av samhällets enighet i hur en musiker ska bete 

sig. Musikers status kan vara både hög och låg, eller en blandning. De kan anses vara 

professionella eller inte och deras beteende är ofta väl definierat i samhället.   

     Lilliestam (2009) menar att musikalitet ofta ses genom ett av två mycket vanliga 

perspektiv. Det första kallar han för ett absolut synsätt och det andra för ett relativistiskt. Det 

absoluta synsättet innebär att musikalitet ses som en egenskap eller förmåga som sannolikt är 

medfödd, individen är eller är inte musikalisk. Musikalitet ses också inom det absoluta 
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synsättet som något mätbart genom prestationer och färdigheter. Det relativistiska synsättet 

ser på musikalitet som en ”mångdimensionell förmåga” (s 189), där individen inte bara utför 

musik utan också tolkar och skapar sig en förståelse för musiken. Musikalitet är då en 

”mänsklig grundkompetens” (s 189). Musikalitet ur detta synsätt betyder inte att individen 

tvunget själv musicerar. Alla ses som musikaliska och musikalitet är inte mätbart, på samma 

sätt som i det absoluta synsättet, utan en färdighet som kan tränas upp.  

     För att förstå vad musik och musikalitet är i ett samhälle skriver Blacking (1973) att man 

måste beakta vem som spelar, vem som lyssnar och varför de gör det. Musik i olika kulturer 

kan jämföras om man inte betraktar ytan, dvs. hur det klingar, eftersom det är den sociala 

funktionen som studeras. Det som en tycker om tycker en annan inte om och det beror på vad 

musiken kommit att betyda för individen.  

     Merriam (1964) ställer många frågor kring musikern och menar att en viktig fråga är 

huruvida musikern ses som en mycket begåvad individ eller om alla medlemmar av samhället 

är lika begåvade.  

     Blacking (1973) skriver om att skapa musik och att musikens värde finns i de mänskliga 

upplevelserna medan den skapas. Han skiljer på musik han kallar tillfällig och musik som 

förstärker medvetandet. Den första kallar han för ett gott hantverk och den andra för konst 

oavsett hur enkelt eller komplext det låter, och oavsett under vilka omständigheter det har 

producerats. Han menar vidare att det inte är ytan, klingande ljud, utan inre processer i 

individen som skapar musik. För att skapa musik hos vendafolket måste man vara en venda. 

Blacking menar att en tränad europeisk klassisk musiker troligen skulle kunna lära sig, genom 

att lyssna på inspelningar, grunderna i hur musik hos vendafolket komponeras. Blacking är 

dock övertygad om att musiken inte skulle accepteras av vendafolket som deras musik om 

kompositören inte var uppvuxen hos dem.   

     Blacking (1973) anser att om en kompositör vill skriva musik som är viktig för sin samtid 

är hans främsta problem inte musikaliskt utan att det är ”attityden till dagens samhälle och 

kultur i förhållande till det grundläggande mänskliga problemet att lära sig att vara 

människa.” (Blacking 1973, s 104, min översättning), han fortsätter ”Musik är inte ett språk 

som beskriver hur samhället verkar vara, utan ett metaforiskt uttryck för känslor som är 

förknippade med det sätt som samhället egentligen är. Det är en återspegling av och reaktion 

på sociala krafter” (Blacking 1973, s 104, min översättning). 

 

Musikens många användningsområden och funktioner 

Blacking (1973) beskriver musikens funktion i samhället hos vendafolket och att de bedömer 

en sång utifrån om den hör ihop med en funktion eller inte. Han tar ett exempel där samma 

sång spelades vid två olika tillfällen. Det som skiljde var rytmen, tempot och kontexten ”The 

song was not, in fact, a grinding song, but a song sung while grinding” (Blacking 1973, s 43).  

     Samma musik kan beröra en mängd olika lyssnare skriver Blacking (1973), och det beror 

troligen inte på dess yttre form utan vad den betyder i fråga om mänsklig erfarenhet för varje 

lyssnare. Musiken kan beröra många personer på liknande sätt men på grund av olika 

anledningar. Man behöver inte ha ett ”bra musiköra” för att njuta av musik utan det är den 

mänskliga erfarenheten som avgör. Blacking (1973) skriver vidare om hur musik kan 

beskrivas med musikaliska termer av någon men att det som personen beskriver är egentligen 

känslor som han/hon lärt sig att associera med speciella mönster av ljud. Om en annan person, 

som inte lärt sig samma termer, ska beskriva musik inom samma tradition, kan han beskriva 

samma känslor men med andra ord.  

     Blacking menar att musik inte kan förändra ett samhälle på samma sätt som teknologi eller 

politik. Vad den kan göra är att bekräfta hur samhället redan fungerar. Musiken kan inte själv 
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generera tankar som kan hjälpa eller skada människan, men den kan göra människor mer 

medvetna om känslor som de upplevt genom att förstärka, förminska eller expandera sitt 

medvetande.   

     Lilliestam (2009) menar att musik kan förändra människors liv, att den kan fungera på 

olika sätt. Han menar att musik kan leda till ökad förståelse människor emellan, att den kan 

föra människor samman men också att musik kan skapa motsättningar och hat människor och 

kulturer emellan.  

      Merriam (1964) skriver om musikens användning (use) och funktion (function) och vidare 

att musik finns med vid många eller nästan alla mänskliga aktiviteter. Med användning menar 

han ”the situation in which music is employed in human action” och med funktion “the reason 

for its employment and particularly the broader purpose which it serves” (Merriam 1964, s 

210). 

Merriam (1964) definierar tio olika funktioner som musik, enligt honom, har. Dessa är: 

funktionen av - emotional expression, aesthetic enjoyment, entertainment, communication, 

symbolic representation, physical response, enforcing conformity to social norms, validation 

of social institutions and religious rituals, contribution to the continuity and stability of 

culture, contribution to the integration of society (Merriam 1964, s219-227). 

Nedan utvecklar jag tre av Merriams begrepp som jag anser relevanta för studien. 

Emotional expression Det finns många bevis för att musikens funktioner, på olika nivåer, 

hänger ihop med känslouttryck menar Merriam (1964). Vidare att det finns en känslomässig 

befrielse genom musik, både i en social situation, som en individ kan befinna sig i, och hos 

den som skapar musiken där också text kan användas som ett verktyg för att uttrycka känslor. 

Även en grupp av människor kan tillsammans få utlopp för sina känslor genom musik och 

dans. Merriam (1964) understryker hur viktigt det är att vara medveten om de möjligheter 

musiken kan ge för att uttrycka en stor mängd olika känslor som annars kanske inte skulle 

uttryckas. 

Communication Musik kommunicerar något, men vi vet inte hur eller vad skriver Merriam 

(1964). Den skapas av de villkor som råder i det samhälle där den finns och är därför inte 

något universellt språk.  Texter i musik kommunicerar information till dem som förstår 

språket och kan förmedla känslor till dem som förstår det idiomatiska uttrycket. ”The fact that 

music is shared as a human activity by all peoples may mean that it communicate a certain 

limited understanding simply by its existence” (Merriam, 1964, s 223). 

Enforcing conformity to social norms I många kulturer spelar sånger där innehållet handlar 

om medlemmarnas uppträdande en stor roll. Det kan vara ett direkt varnande eller 

uppmanande innehåll som talar om hur individer ska uppföra sig eller inte uppföra sig.  

 Denna funktion anser Merriam (1964) vara en av de främsta av musikens funktioner. 
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Textens betydelse i musiken 

 Musik och språk har mycket gemensamt menar Nettl (1983), bägge ingår i det som 

musiketnologer oftast observerar nämligen sång. Relationen mellan språk och musik är en 

viktig aspekt i musiketnologisk forskning.  

      Merriam (1964) menar att sångtext är en av de mest självklara källorna till att förstå 

mänskligt beteende i samband med musik. Sångtext är en integrerad del av musik men språket 

används på ett annat sätt än vid tal. Språket påverkar musiken på så vis att ”talets melodi” 

måste till viss del följas av musiken och språket använder också olika tonhöjd, dynamik och 

varaktighet, dvs. samma byggstenar som finns i musik.  

      Lilliestam (2009) menar att det är viktigt att tänka på att en sångtext sjungs, och att den 

tolkas och uppfattas i samband med musik. Både situationen och språket är avgörande för hur 

väl en text kan uppfattas.  

      Musiken påverkar också språket då den kan förändra talets mönster för att bättre passa in 

med musiken, vilket kan innebära att det ibland krävs speciell kunskap i språk. Att sjunga text 

kan innebära att en individ, eller individer, får möjlighet att uttrycka känslor, tankar och idéer 

som annars kanske inte skulle verbaliseras i andra kontexter (Merriam 1964).  

      Människor förhåller sig olika till sångtexter och för några är texterna mycket viktiga, 

medan de för andra spelar mindre eller ingen roll skriver Lilliestam (2009). Vidare menar 

Lilliestam att sångnamn, albumtitlar och skivomslag ger nycklar till hur en text kan tolkas och 

att det inom vissa musikgenrer finns outtalade överenskommelser om vad texter får eller inte 

får innehålla. Lilliestam (2009) menar att lyssnare ofta relaterar en text till sig själv och att 

lyssnaren lätt kan få texter att återspegla sina egna erfarenheter.   

     Sånger om ett aktuellt ämne finns i många kategorier, och oftast karakteriseras de av att de 

kommenterar det dagliga livet. En kategori är texter som kallas neutrala, de kommenterar 

händelser men har ingen direkt uppmuntran till handling utan handlar helt enkelt om vad som 

är på gång (Merriam, 1964, s 194). En annan kategori av texter om särskilda ämnen 

reflekterar den kultur de är del av. Texterna kan bidra till en förändring av beteenden 

beträffande de ämnen de behandlar, t.ex. skandaler och skvaller, genom att göra dem mer 

publika. Texter kan också användas som ett hjälpmedel i utbildning genom att behandla olika 

ämnen som t.ex. historiska händelser, traditioner och myter. En annan textkategori är texter 

där sångaren ”skryter” om sig själv genom att berätta om sina goda egenskaper.  

      ”Texts reflect mechanisms of psychological release and the prevailing attitudes and values 

of a culture, thus providing an excellent means for analysis” (Merriam 1964, s 208). Vidare 

delar Merriam (1964) in sångtexter i två grupper där den första behandlar situationer som 

varit och den andra behandlar situationer i framtiden, de ska leda vägen.   

      Nettl menar att musik och språk är två olika former av kommunikation. När relationen 

dem emellan ska undersökas kan det finnas olika kommunikativa fenomen. Det kan vara t.ex. 

dramatiska eller religiösa uttryck eller meddelanden genom instrumentala signaler. Dessa är 

viktiga att vara medveten om när musik ska definieras då de inkluderas i vissa samhällens 

musikdefinitioner. Det är svårt att dra en gräns mellan vad som är musik eller tal ”Indeed, 

since so much music is singing with words, we may have to consider the possibility that it is 

not, after all, really separable from language” (Nettl 1983, s 24).  
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St. Vincent och Grenadinerna 

Karibien är beläget mellan Nord- och Sydamerika och är namnet på de landområden som har 

kust vid Karibiska Havet. Det innebär alltså att Västindien är en del av Karibien men lika så 

Belize, Honduras, Mexiko och bl.a. Columbia (en.wikipedia.org).  

      Västindien är namnet på den ökedja som skiljer Atlanten från Karibiska havet. Öarna 

startar vid Sydamerikas nordöstra spets, vid Trinidad och Tobago, och löper i nordvästlig 

riktning till Kuba. Ökedjan delas upp i de Stora respektive Små Antillerna där Cuba, Jamaica, 

Hispaniola (Dominikanska republiken och Haiti) och Puerto Rico tillhör de stora. De Små 

Antillerna startar öster om Puerto Rico med Virgin Islands och sträcker sig söder ut ända till 

Venezuelas kust. De Små Antillerna delas i sin tur upp i Leeward och Windward Islands, där 

Leeward Islands sträcker sig från Virgin Islands till Dominica och Windward Islands vidare 

söder ut från Martinique till och med Trinidad och Tobago.       

St. Vincent och Grenadinerna tillhör Windward Islands (en.wikipedia.org). Landet består av 

huvudön St. Vincent och de norra två tredjedelarna av Grenadinerna, som är en kedja av 

mindre öar som sträcker sig söderut från St. Vincent till Grenada. Norr om St. Vincent ligger 

St. Lucia och i öster Barbados. De största öarna i Grenadinerna är bebodda och heter, från 

norr till söder, Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau och Union Island. St. Vincent och 

Grenadinerna har en befolkningsmängd på ca 120 000 personer varav ca 25 000 bor i 

huvudstaden Kingstown på St. Vincents sydkust (en.wikipedia.org ).  

      St. Vincent är av vulkanisk härkomst och det finns mycket lite plan mark. Den östra sidan 

av ön är mycket bergig, medan västsidan har fler sandstränder och vikar. Landets högsta topp 

är vulkanen La Soufrière (en.wikipedia.org 2011). St. Vincent är mycket lummigt och 

tätbevuxet då jordmånen är mycket bördig och det finns flertalet vattendrag som löper från 

öns mitt ut i havet (britannica.com 2011).  

Det första namngivna folkslaget på St. Vincent var ciboney som senare fick sällskap av och 

slogs ut av arawakerna, ett indianfolk från Venezuela. Ungefär ett århundrade innan 

européerna kom till Västindien blev arawakerna i sin tur utkonkurrerade av de mer aggressiva 

kariberna med ursprung i Sydamerika. St. Vincent firar Discovery Day den 22 januari till 

minne av Christofer Columbus upptäckt av ön samma datum år 1498. Det är dock nu känt att 

han fortfarande befann sig i Spanien det aktuella datumet och det finns inget bevis för att han 

överhuvudtaget besökte St. Vincent (britannica.com).  

      Under 1600-talet uppstod en folkgrupp på St. Vincent som kallades ”Black Caribs”, även 

kända som garifuna. Dessa var en blandning av kariber och afrikaner. Kariberna kämpade mot 

kolonisatörerna och 1783, vid freden i Versailles, övergick ön i engelsk ägo.   

      Självständighet för St. Vincent uppnåddes den 27 oktober 1979 och den nya regeringen 

bildades som en konstitutionell monarki och blev en medlem av Samväldet. Landet höll sitt 

första val i december samma år (britannica.com 2011).   

      Idag är det bananer som är den största exportvaran men turismen växer och är en minst 

lika viktig näring. Arbetslösheten i landet är 22 % (en.wikipedia.org 2011). Det officiella 

språket är engelska och ca 85 % av befolkningen är läs- och skrivkunniga (gov.vc 2011).  

     Folkets etnicitet beskrivs på St. Vincents hemsida på följande vis:  

Black 66%  Mixed 19%  East Indian 6%  Carib 2%  other 7% och den religiösa tillhörigheten 

beskrivs: Anglican 47%  Methodist 28%  Roman Catholic 13%  Hindu, Seventh Day 

Adventist, and other Protestant. (www.gov.vc 2011).  

     Det sker idag en ökning av antalet pingstvänner och en tillbakagång av antalet anglikaner, 

metodister och romerska katoliker, de tre sistnämnda anses dock fortfarande vara de 

etablerade religionerna. Det finns också grenar av nordamerikanska evangeliska kyrkor, och 

ett mindre antal hinduer och muslimer på St. Vincent (britannica.com). 

http://www.en.wikipedia.org/
http://www.gov.vc/
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Musik i Västindien 

Västindien har genomgått och delat många händelser som satt sin prägel på dess musikliv. 

Händelserna har filtrerats genom bl.a. lokala omständigheter, kontexter och historiska 

ögonblick som observeras i regionens stora musikaliska mångfald. Den påtvingade flytten av 

folkgrupper spelar en fundamental roll i Västindien då nästan alla som bor i regionen har sina 

rötter från en annan plats. Folkets ättlingar kommer huvudsakligen från Västafrika, 

Centralafrika, Europa, Sydasien och Ostasien och har under ett par århundraden genomgått en 

process kallad kreolisering som gjort dem till karibiska invånare (Rommen 2008). 

Kreolisering förklarar Lundberg och Ternhag (2002) som en kulturblandning. De menar att 

människor från olika kulturer blandas på en ny plats och känner där en samhörighet. 

Västindien delar en kolonial historia som kantats av våld, slaveri, påtvingade europeiska 

lagar, religioner och språk, saker som fortfarande syns genom t.ex. protektorat (Puerto Rico) 

och utomeuropeiska territorier (Guadeloupe och Martinique). Kolonialherrarna tog också med 

sig sina språk som sedan blandades med slavarnas egna språk och många lokala dialekter 

uppstod (Rommen 2008). Några återstår och språken används idag av musiker för att 

tillskriva sig en lokal identitet. Även religioner förändrades på samma sätt som språken och 

det gav upphov till en mängd religiösa samfund som t.ex. Vodoun, Santeria och Rastafari 

(Rommen 2008).  

Författaren Peter Manuel (2006)
 1

 beskriver tre kulturarv som varit viktiga för Västindiens 

musikutveckling: indianernas, afrikanernas och européernas.   

      Den ursprungliga befolkningens musikliv, som den är beskriven av spanjorerna, bestod av 

stora religiösa samlingar med upp till 1000 deltagare som dansade i cirklar. Musiker stod i 

mitten och sjöng mytologiska sånger och spelade på olika slagverksinstrument.  

      Spanjorerna var snabba med att förslava eller avrätta Indianerna och snart var nästan alla 

döda på grund av svält, sjukdomar, slavarbete eller mord. Omkring år 1600 var indianerna 

borta och med sig tog de sin musik. Idag finns deras språk endast kvar i några byar på 

Dominica och i form av Black Caribs på norra delen av St. Vincent. Indianerna används idag 

som symboler för olika ändamål och det som finns kvar av indianernas kultur i övrigt är namn 

på platser, mat och några ord som t.ex. hurricane, tobacco och hammock (Manuel 2006). 

När indianerna försvann behövde européerna arbetskraft som då hämtades från Afrika. Ca 4-5 

miljoner tillfångatagna afrikaner skeppades av kolonisatörerna till Västindien och mycket 

beroende på var de blev placerade avgjorde i vilken grad de fick behålla sin afrikanska kultur. 

Det finns många särdrag i karibisk musik som direkt kan kopplas till Afrika, särskilt inom 

religiös musik, t.ex. i de västindiska religionerna Santeria och Vodoun. Det finns musik med 

texter på västafrikanska språk och även sånger som fortfarande sjungs i Afrika. Slavarna, som 

var från olika regioner och etniska grupper, blandades och likaså deras kulturer, religioner och 

språk (Manuel, 2006).  

Although African music is similarly diverse, it is possible to speak of a set of general features 

that are common throughout most of the continent (excluding the culturally Arab and Berber 

north) and that continue to pervade Afro-Caribbean and Afro-American musics (Manuel 

2006, s 7). 

En av dessa sociomusikaliska funktioner är det “kollektiva deltagandet”, något som är typiskt 

för klasslösa samhällen som saknar yrkesmässiga skillnader på artister och publik. Det finns 

                                                           
1
 Stycket som följer har huvudsakligen Manuel som författare av två skäl. Främst för att annan litteratur refererar 

till hans bok ex. Nettl (2008). Ett andra skäl är att det varit svårt att hitta litteratur som beskriver samhället och 

musiken i Karibien. Annan litteratur jag tagit del av beskriver främst musikgenrer och har ofta mycket stort 

fokus på Cuba och Jamaica. 



11 
 

givetvis solister i afrikansk musik men det är mycket vanligt att alla deltar i en musikalisk 

händelse. Då deltagandet påbörjas redan i mycket tidig ålder blir musikalisk talang något 

medfött som finns hos alla istället för hos några specialister.  

     En annan aspekt som ofta observeras i afrikansk musik är betoningen av det rytmiska 

elementet. Även om det finns många klanger och melodier är det ofta rytmen som kan 

bestämma vad det är för genre eller sång. Rytmerna återfinns även i den traditionella Afro-

Karibiska musiken och saknar motsvarighet i den västerländska traditionella musiken. 

Rytmerna består ofta av två olika rytmer som spelas samtidigt och bildar då en polyrytm. 

      En tredje funktion i afrikansk musik är call-and-response. En besläktad teknik är att 

bygga musik på repetition där musiken ka bestå av ett par takter som upprepas gång på gång, 

ett ostinato. Även det återfinns ofta i Afro-Karibisk musik (Manuel, 2006). 

Européernas del i formandet av den karibiska musiken är stor. Kolonisatörerna, främst 

spanjorer, engelsmän och fransmän, tog med sig sin musik från Europa. Det var klassisk 

musik, religiös musik, olika former av populärmusik och danser från samtidens Europa. Både 

danser och musik har förändrats och kreoliserats med tiden. Många europeiska genrer hade 

likheter med de afrikanska t.ex. två- och trestämmig sång och call-and-respons, men också 

traditionen att fira festivaler med tillhörande musik under vissa perioder av året. En annan 

likhet var att traditionell musik från både Afrika och Europa lärdes ut muntligt (Manuel, 

2006). 

     Européernas inverkan på utvecklingen av musiken beror på många faktorer, och en av dem 

är om utvecklingen ägde rum i en nybyggar- eller plantagekoloni. Nybyggarkolonierna, t.ex. 

Cuba och Puerto Rico, bestod av hundratusentals immigranter från främst Spanien. De förde 

med sig ett stort urval av musik och instrument som spelat en stor roll i utvecklandet av 

musiken i deras nya hemländer. De brittiska kolonierna, som främst var plantager, styrdes av 

en handfull engelsmän som ofta ville tjäna snabba pengar. Plantageägarna var vanligen i 

Karibien kortare perioder och investerade sina pengar i Europa, intresset för att utveckla 

kultur saknades. Det resulterade i att det kan sägas att det musikaliska arv som överfördes av 

spanjorerna till Kuba och Puerto Rico var betydligt rikare än det britterna efterlämnade i sina 

kolonier.   

     Européerna förde med sig instrument, harmonik, idéer om musikens uppbyggnad och 

form, ensemblesammansättningar, orkestrering, notation och en stor repertoar bestående av 

både noterad och vokal musik. Nya världens afrikaner tog först och främst till sig sträng- och 

blåsinstrument som komplement till sina trummor (Manuel, 2006). 

Musiken i Västindien är, trots regionens ringa storlek, mycket varierande i grad av afrikanska 

influenser. De som finns i stor skala på en ö finns ibland knappt alls på ön bredvid (t.ex. Cuba 

och Jamaica) och Manuel (2006) ger några förklaringar till hur det kommit att bli så. 

      Slavkolonierna bestod nästan alltid av människor från olika områden och etnisk 

tillhörighet, men ibland var en grupp mer dominerande t.ex. yorubafolket på Cuba. 

yorubafolkets kungadöme i Afrika bröt samman under det tidiga 1800-talet och det 

resulterade i att tusentals av dem såldes som slavar. England hade vid tidpunkten dragit sig 

tillbaka från slavhandeln så det var spanjorer och portugiser som köpte dem och förde dem till 

sina kolonier i främst Brasilien och Cuba. Där blev yorubafolket den dominerande gruppen 

bland slavarna och deras religion och musik då klart framträdande. På liknande sätt var 

akanfolket och kongoleser mer dominerande på brittiska Jamaica (Manuel 2006).  

      En annan förklaring handlar om kolonialherrens vilja att låta slavarna behålla och utöva 

sin kultur. Manuel (2006) skriver att denna fråga länge diskuterats och att det är många 

faktorer som spelar in då det ska mätas hur slavarna blev behandlade. Teorier säger att 

slavarna behandlades något bättre och fick behålla mer av sin kultur i de iberiska och franska 

kolonierna än i de nordeuropeiska. Det förklaras bland annat med att slavarna hade det lättare 
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att friköpa sig i de franska och spanska kolonierna, men också att iberernas katolicism, med 

dess inslag av helgondyrkan, ritualer och folktro, var mer lik afrikanernas religioner än 

protestantismen (Manuel 2006).  

      En annan betydande faktor till varför det finns mer afrikanska element i musiken på vissa 

platser än på andra är en tidsaspekt på slavhandeln. Manuel (2006) skriver att engelsmännen 

slutade med sin slavimport 1807 och att det fanns mycket få slavar födda i Afrika runt 1870, 

men att det kom slavar till Cuba så sent som 1873. Detta innebar att det var naturligt att 

slavarnas afrikanska seder försvagades mer i de brittiska kolonierna än i de spanska, då 

slavarna varit isolerade en längre tid från Afrika hos britterna.  

     John Storm Roberts beskriver i boken Black Music of Two Worlds (1998) att det förekom 

omfattande kommunikation mellan olika öar i Karibien där musik transporterades från en ö 

till en annan. Förbindelserna var främst mellan de öar där samma språk talades. Migrationen 

mellan öarna har utgjort, och utgör fortfarande, ett nätverk av influenser.  

     Övergångsperioden från att vara en afrikan eller europé till att vara en västindier är ett 

nyckelkoncept för att förklara den karibiska kulturens och musikens utveckling. Manuel 

(2006) kallar processen för kreoliseringen.  

 

Musik i St. Vincent och Grenadinerna 

Litteraturen är mycket sparsam med beskrivningar av musiklivet i St. Vincent och 

Grenadinerna. Musiken från/på de Små Antillerna beskrivs oftast i litteraturen som en helhet. 

Musiken i Västindien har tenderat att domineras mer av de större öarna än av de små som 

ändå utgjort en viktig del av Västindiens ljudlandskap. De små öarna har mycket livliga 

scener och bidragit med steel-pan och genrer som calypso och soca.  

     I St. Vincent och Grenadinerna firas en mängd festivaler året runt, men det är ”Vincy Mas 

(querade)” som är den största. Den äger rum i huvudstaden Kingstown under juni och juli 

varje år. Människor klär då ut sig och firar ett arv av festande, kungligheter och musik (gov.vc 

2011).   

     Vincy Mas historia sträcker sig tillbaka till senare delen av 1700-talet då fransmännen 

regerade på St. Vincent. De förde med sig firandet från Frankrike. När engelsmännen tog över 

styret fortsatte de att fira karnevalen som varade fyra dagar fram till askonsdagen (katolsk 

högtidsdag) då de höll maskerad. Firandet var bara för de högsta klasserna men när slaveriet 

upphörde kunde alla delta. Idag anordnas karnevalen av en kommitté som bildades 1973 och 

det nuvarande formatet på karnevalen har sitt ursprung från 1977, de skriver på sin hemsida 

att ”Today, our Panists, Calypsonians and Mas makers continue to build on the rich traditions 

established by their forebears” (carnivalsvg.com).  

     Under karnevalen genomförs en mängd tävlingar där ”we crown our own royalty-Soca 

Monarch, Calypso Monarch, Miss Carival, the Prince and Princess and the King and Queen of 

the Mas' Bands” (gov.vc 2011).  

    Det finns en mängd festligheter och under april hålls “Gospel Fest” runt om i landet med 

konserter, dansuppvisningar och teaterföreställningar. På ön Mustique äger en Jazz- och 

Bluesfestival rum varje år med både lokala och internationella artister och på öarna Bequia 

och Union Island firas varje påsk med mindre karnevaler (gov.vc 2011).  

     Manuel (2006) beskriver hur danser och musik från kolonialtiden försvunnit ju längre tiden 

gått och att de flesta av dagens västindiska medborgare, på små öar likväl som på Jamaica och 

Trinidad, noggrant lyssnar till den kosmopolitiska musiken av Sean Paul och Bob Marley, för 

att inte nämna Jay-Z och Usher (Manuel 2006).   

     Urbanisering, massmedia och emigration menar Manuel (2006) har gett den karibiska 

http://www.gov.vc/
http://www.carnivalsvg.com/history.htm
http://www.gov.vc/
http://www.gov.vc/
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musiken nya utvecklingsmöjligheter och idag kan en stor mängd musikgenrer höras på 

radiostationerna bland de Små Antillerna.   

 

Definitioner 

Nedan följer beskrivningar av ord och termer, fyra musikgenrer från Västindien beskrivs 

närmre med fokus på text då de förekommer frekvent i studien. 

Jah  – Annat ord för gud inom rastafarireligionen (en.wikipedia.org 2011). 

Lovers Rock – En gren av reggae där romantik är det betonade temat (en.wikipedia.org 2011). 

Rastafari  – Religiös och politisk rörelse som uppstod på Jamaica under 1930-talet. 

 Reggaemusiken förknippas ofta med rastafari då många av dess musiker tillhör 

 religionen (Manuel, 2006).  

Riddim  – Jamaicansk term som används för att referera till den instrumentala musiken 

bakom sången (en.wikipedia.org 2011).  

Steel-Pan  – Musikgenre som uppstod under 1930-talet i Trinidad och Tobago. Stämda 

 oljefat används som instrument (en.wikipedia.org 2011). 

Stringband  - Liten ensemble ofta bestående av banjo, gitarr, violin och kontrabas 

 (en.wikipedia.org). I Västindien finns det ibland även inslag av 

 slagverksinstrument och steel-pan (Manuel 2006). 

 

Reggae och Dancehall 

Reggae är en musikgenre som utvecklades på Jamaica runt 1968 och var dominant till början 

av 1980-talet (Manuel, 2006). Dancehall är en musikgenre som utvecklades på Jamaica ur 

reggaemusiken i mitten av 1980-talet och är dominerande än idag (Manuel, 2006). 

    

Skillnaden mellan reggae och dancehall är tydlig i musiken men kanske främst i texten där det 

finns stora kontraster. ”If Marley celebrated spiritual values over materialism, modern deejays 

sport gold chains and drive luxury cars” skriver Manuel (2006, s 202) och menar att även om 

Marleys värderingar återfinns hos några av dagens dancehallartister är det andra värderingar 

som är mer framträdande. Dessa framkommer dels genom artisternas beteende, skivomslag 

och utseende men främst genom texternas innehåll.   

     Språket skiljer sig åt mellan genrerna. Reggae använder ofta standardengelska med biblisk 

färgning medan dancehall sjungs mycket snabbt på lokala dialekter. Manuel (2006) menar att 

även om texterna är en viktig del av dancehall, så lyssnar ibland publiken mindre på eller 

ignorerar texternas innehåll, speciellt på dansgolvet, då betoningen är på sångarens ”driving 

delivery and artful rhythmically compelling play of rhymes alliterations” (Manuel 2006, s 

203). 

      Dancehalltexterna varierar stort i innehåll då de ofta kommenterar det dagliga livet på 

Jamaica som beskrivs av Manuel (2006) som mycket skiftande. Vanliga teman för texter inom 

dancehall är beskrivningar av gatulivet med våld, kampen för respekt, nöjet att dansa och sex. 

Texter om vapen är oftast retoriska och handlar om kampen om vem som är den bästa artisten 

och skryt är ett annat mycket förekommande tema (Manuel 2006).  

     Texter i rastafariorienterad reggae står i stor kontrast till den beskrivna dancehallens texter 
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och några kallar dem ytliga och narcissistiska jämfört med reggaens idealism, men samtidigt 

menar Manuel (2006) att sådana låtar också speglar vad som kan ses som en sund känsla av 

egenmakt.  

Rather than singing of the ancestral victimhood of slavery, or the righteous defiance of the 

Rasta, the quintessential dancehall deejay might more typically celebrate his worldly success 

and attainment, as embodied in his Benz, his vocal skills, and his “truckload a´ girls” 

(Manuel 2006, s 204). 

Dancehall är den nya generationen ”downtown sufferers and rudies” (Manuel 2006, s 205) 

musik och den beskriver resolut deras vardag, med samtidens språk, i den växande 

underklassen i Kingston (Manuel 2006). 

 

Calypso och Soca  

Calypso är en musikgenre som utvecklades på Trinidad och Tobago under början av 1900-

talet (Manuel, 2006). Soca är en musikgenre som utvecklades ur calypso i Trinidad och 

Tobago under slutet av 1970-talet (Manuel, 2006).   

 

Calypso framfördes från början på franskkreolska, senare på engelska, då slavarna var 

förbjudna att sjunga på afrikanska språk. Texterna handlade om kontroversiella saker som 

berörde slavarna t.ex. levnadsvillkor och deras ägare (Malm, 1981). Åsikter och debatter 

kunde spridas mycket snabbt med calypso och det dubbla språket användes för att inte de 

engelsktalande myndighetspersonerna skulle förstå innehållet i musiken (Malm, 1981). 

     Calypsons text är både dess styrka och svaghet skriver Manuel (2006). Traditionellt 

innehåller calypsotexter långa verser om aktuella och lokala händelser, vilket gör musiken till 

en ”uniquely dynamic form of grassroots folklore” (Manuel 2006, s 229), då den återspeglar 

människors dagliga liv på nära håll, med allt det innebär. En nackdel med calypsons lokala 

textinnehåll är att den inte blir lika intressant för lyssnare utanför området för innehållet. En 

annan nackdel, med kommersiellt syfte, är enligt Manuel (2006) att texterna är för långa för 

att passa in i ett ”pop-format” som kräver korta, klatschiga texter och dansanta refränger. 

     Soca passar mycket bra in i ”pop-formatet” då texterna oftast är korta och inkonsekventa, 

och en typisk sång består av en rad korta medryckande vokala fraser. De teman som är 

vanligast handlar om att festa och dansa (Manuel, 2006).   

     Skillnaderna mellan den dansorienterade socan och den textorienterade calypson har 

skapat konflikter, både mellan dess anhängare och dess åhörare, vilket lett till att det 

utkommit calypsolåtar med titlar som ”Kaiso in the hospital”. Soca anses av några vara 

meningslös och ett hot mot calypson. Soca är musik som dock de flesta unga trinidadianer 

lyssnar på och uppskattar för vad det är – sprudlande, opretentiös dansmusik (Manuel, 2006). 
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METOD   

Fältarbete   

Lundberg och Ternhag (2002) menar att det finns två sidor av ett musiketnologiskt fältarbete. 

Den ena är det tekniskt-praktiska och den andra rör fältarbetets motiv och inre liv. Författarna 

menar att det finns skillnader mellan olika vetenskapers fältarbeten och att musiketnologens 

arbete skiljer sig på en punkt. De skriver att musicerande är performativt, vilket innebär att det 

nästan alltid är någon som utför musik när undersökningen genomförs. Det betyder då att den 

som studeras inte störs lika lätt, då denne är van vid att någon annan betraktar. Andra forskare 

menar att observationen som sker är tvåsidig. Både forskaren och informanten gör 

observationer och reflektioner, att undersöka är således även det performativt.  

     Vad är ett fält? Tidigare ansågs ett fält, inom musiketnologin, ofta vara en grupp 

musikaktiva människor på en specifik plats som delade en kulturell gemenskap. Idag ses detta 

som en statisk syn som inte stämmer, då allt är föränderligt. Det är missvisande att använda en 

definition av fält som inte innehåller något tidsbegrepp. Många musiketnologer är idag 

överens om att ett fält har två dimensioner: tid och rum, där rummet kan betyda ett socialt 

landskap som forskaren besöker under en begränsad tid. Vissa forskare menar att fältet endast 

existerar i etnologens föreställningsvärld (Lundberg & Ternhag, 2002).       

     Det är viktigt att vara medveten om att forskaren inte är osynlig och idag är begreppet 

reflexivt fältarbete centralt. Det innebär att forskarens tankar är lika viktiga som det forskaren 

undersöker då de belyser varandra. Forskarens tankar under forskningsprocessen är en viktig 

del av den slutliga texten för att förstå hur olika bitar passar tillsammans.         

      Författarna diskuterar relationen mellan forskaren och fältet och fältets folk. En 

symmetrisk relation eftersträvas vilket innebär att läroprocessen i fältarbetet är ömsesidigt. 

”Fältarbetaren och fältets folk ska i bästa fall utveckla insikter i varandras liv och roller 

gentemot varandra” (Lundberg & Ternhag 2002, s 40).  

     För att knyta an det som skrivits/refererats ovan till denna undersökning vill jag förklara att 

några av informanterna i min studie var artister och musiker. De var vana att uppträda och 

göra intervjuer. De intervjuer som genomfördes med dem var i genomsnitt längre.  

     Fältet i denna studie är landet St. Vincent och Grenadinerna, april 2011, då det var där och 

då jag genomförde intervjuerna. Mina tankar och funderingar under resan dokumenterades i 

form av dagboksanteckningar och genom diktafoninspelningar. Då jag sammanlagt tillbringat 

mer än ett år i landet tror jag mig fått bra insikt i det dagliga livet hos denna studies ”fältets 

folk”. 

 

Etnometodologi 

Etnometodologin är en empirinär forskningsansats som innebär att forskaren undersöker 

människors vardagskunskap, livsstilar eller specifika kulturer (Patel & Davidson, 1991). 

Forskaren arbetar i den miljö som undersöks och försöker att genom deltagande uppfatta eller 

bli en del av den aktuella kulturen. ”Eftersom kulturer utvecklas och förändras syftar inte 

heller etnometodologisk forskning till att nå en slutgiltig sanning eller teori om det studerade” 

(Patel & Davidson 1991, s 34).   

     Cohen Manion & Morrison (2007) beskriver två olika ansatser inom etnometodologi som 

de kallar ”lingvistiska” och ”situationella”. Den lingvistiskt intresserade etnometodologen 

fokuserar på språket och hur det används i dagliga konversationer. Den situationella 

etnometodologen har ett bredare synfält och undersöker hur människor klarar av de sociala 

kontexter de befinner sig i och hur de förklarar sin miljö (Cohen, Manion, & Morrison, 2007).  
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Tillvägagångssätt  

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer för att samla in empiri till studien. Intervjuerna är 

högt standardiserade och ostrukturerade (Patel & Davidson, 1991). Jag utgick från samma 

frågor till samtliga informanter och frågorna lämnade stort utrymme för svar. Intervjuernas 

längd varierade mellan ca 10 till 35 minuter.   

     Samtliga intervjuer är inspelade både med en digital videokamera och med en digital 

diktafon. Jag valde att använda bägge inspelningsmetoderna, dels för att jag inte visste under 

vilka omständigheter intervjuerna skulle genomföras och dels på grund av det engelska 

språket.  Intervjuerna gjordes på olika platser till exempel i privata hem, barer och på 

stranden, vilket ställde krav på mig som innebar att jag fick anpassa och förändra 

inspelningsutrustningen vid varje intervjutillfälle för att få så bra ljud- och bildkvalité som 

möjligt. Jag transkriberade intervjuerna till engelska och utgick först och främst från 

ljudupptagningarna. Det filmade materialet använde jag som hjälp då det var svårt att höra 

vad som sades eller då jag hade problem att förstå engelskan. Jag fokuserade mer på orden än 

på kroppsspråk.  

     Valet av metod motiveras genom tidigare musiketnologisk och musikpedagogisk forskning 

samt av observationer jag gjort under mina tidigare resor vilket innebar att jag ville dyka 

djupare och istället använda intervjumetod. En annan metod som t.ex. enkäter hade varit 

mycket svårt att genomföra då jag inte visste vem jag skulle träffa eller hade vetskap om deras 

skriv- och läskunnighet. Även logistik hade troligen blivit ett problem vid en enkätstudie. 

Observation skulle kunna fungera till viss del men för att svara på min frågeställning, där jag 

söker personliga tankar och perspektiv, var intervju det självklara valet.   

     Detta var min femte resa till samma land och tiden jag tillbringat där har gjort att jag fått 

erfarenhet av den lokala dialekten, kroppsspråket och andra sociala koder. Detta var till fördel 

när jag genomförde intervjuerna då det förhoppningsvis gjorde att informanterna kände sig 

bekvämare under intervjuerna. När intervjuaren och informanten använder sig av samma 

liknelser, ironier och symboler kallas det för att ”go native” (Patel & Davidson, 1991). Det 

finns dock faror med att ”go native”. Intervjuaren kan identifiera sig för mycket med 

informanten och då få problem med att förhålla sig opartiskt och professionellt till intervjun 

och analysen av den (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att vara medveten om dessa faror 

kan de lättare undvikas.       

 

Etiska överväganden 

Jag informerade samtliga informanter om att det inspelade materialet behandlas konfidentiellt 

men att resultatet ska publiceras i uppsatsform. Jag har valt att fingera namnen på samtliga 

informanter trots att jag fick tillåtelse att använda flera riktiga namn. Jag motiverar det till 

största del av språkliga skäl, då jag känner tveksamhet till att informanterna förstår vad det 

innebär att delta i studien.  

 

Urval  

Urvalet har skett genom att jag använde två olika urvalsmetoder, snöbollsurval och 

målinriktat urval. Snöbollsurvalet innebär att forskaren frågar en person som i sin tur ger 

information om andra informanter att komma i kontakt med. Metoden kan användas då det är 

svårt att få tillträde eller där kommunikationsnätverk är dåligt utvecklade (Cohen, Manion, & 
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Morrison, 2007).  Den målinriktade metoden innebär att informanter som besitter efterfrågade 

egenskaper eftersöks.    

     Då jag har ett etnometodologiskt förhållningssätt i studien var alla invånare i St. Vincent 

och Grenadinerna möjliga informanter. Jag letade efter både personer som aktivt använde 

musik i sin vardag och personer som inte gjorde det. Med aktivt menar jag personer som 

använder musik i sitt dagliga arbete t.ex. någon som är medlem i ett band eller en Dj. Jag 

frågade aldrig rakt ut efter ”någon som håller på med musik”, utan beskrev att jag studerade 

till musiklärare vid ett universitet i Sverige. Jag förklarade att jag samlade in empiri genom att 

göra intervjuer med olika personer angående musik till min examensuppsats om människan 

och musiken i St. Vincent och Grenadinerna. Det hände ofta att de jag samtalade med om 

studien gav mig kontaktinformation till personer som de tyckte att jag skulle använda som 

informanter. Det visade sig vara nästan uteslutande musiker och artister. 

Snöbollsurvalet kunde fungera på följande sätt 

Utdrag från dagbok 5/4 2011  

Redan vid frukost frågade jag … om det jag ska göra. Hon nynnade i köket och jag använde 

det för att leda in samtalet på mitt arbete. Hon gav mig namnet på någon som kallas … och 

på någon som bossar över en Panyard … I taxin hem fick jag ytterligare tips på en person …  

Jag upplevde en stor öppen- och hjälpsamhet under resan beträffande min undersökning och 

jag var tvungen att tacka nej till intervjuer på grund av tidsbrist. Samtliga informanter jag 

intervjuade svarade utan tvekan ja när jag frågade om de ville medverka i studien . 

       Några av informanterna kände jag till sedan tidigare resor och jag valde att intervjua dem 

dels för att jag trodde mig ha en stor chans att få göra intervjuer med dem och dels för att de 

använder musik i sitt dagliga arbete. En av dem är barägare och en är Dj, och således passade 

de väl in i det målinriktade urvalet.  

     Jag gjorde sammanlagt elva intervjuer under resan men har i slutändan valt att använda 

mig av sex. Jag valde ut dessa sex för att de har olika ålder, kön och arbetsfält. Antalet 

intervjuer beror på att resan pågick under en begränsad tid och då ville jag försöka använda 

den så effektivt som möjligt. Jag gjorde fem st. intervjuer på St. Vincent och sex st. på Union 

Island. Intervjuerna på St. Vincent gjordes med personer som jag aldrig tidigare träffat medan 

tre av informanterna på Union Island var kända av mig från tidigare resor. Skälet till att jag 

valt att inte använda fem av intervjuerna är att mängden information blivit för stor. De 

intervjuerna jag valt att inte ta med anser jag lika användbara som de övriga intervjuerna och 

de kan användas i en framtida studie.  
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RESULTAT 

 

Resultatpresentation  

Nedan följer först en kort presentation av informanterna och sedan själva resultatet. 

Informanterna är alla medborgare av St. Vincent och Grenadinerna och bor på olika platser i 

landet, de har också olika ålder och arbeten. 

Mabel är 35 år och kommer från en ö i Grenadinerna där hon äger och driver en bar. 

Alice är 30 år gammal och är singer-songwriter. Hon kommer från en ö i Grenadinerna och 

livnär sig på musik genom att spela och sjunga. Hon spelar också in sin egen musik. 

Jimmy är 24 år och är född på St. Vincent. Han skriver egen musik och försöker att slå 

igenom.  

Robert är 47 år gammal och kommer från en ö i Grenadinerna. Han bor nu på en annan ö där 

han livnär sig på fiske under dagarna och som Dj på kvällarna. 

Daisy är 18 år gammal och studerar på college i Kingstown. Hon är född på St. Vincent. 

Lee ville inte berätta sin ålder. Han kommer från St. Vincent där han ger ut musik och är känd 

artist. 

 

Jag har valt att framställa resultatet genom att använda tre övergripande teman som kopplas 

till frågeställningen.  

      Det första temat, Musik, musikalitet och ”bra” musik, behandlar informanternas 

definitioner av dessa begrepp.    

      Det andra temat, Musikens funktioner, användningsområden och minnen, behandlar först 

och främst informanternas mer praktiska relation till musik. Intervjufrågorna berör hur musik 

används i det dagliga livet, musikinstrument, medium och situationer men också minnen av 

musik.  

      Det tredje temat, Musikens påverkan, behandlar informanternas tankar kring hur eller om 

musik kan påverka människan. Intervjufrågorna berör individens syn på textens funktion i 

musik och hur musik kan fungera i samhället, både för gruppen och för individen.  

 

Musik, musikalitet och ”bra” musik 

 

Musik 

Musik är en del av livet, något som kan göra dig avslappnad säger Mabel.   

     Alice berättar att musik för henne är frihet ”the only way I could express myself and how I 

truly feel”, det är en frisk fläkt i livet.   

     Även Jimmy säger att det är livet och en känsla av frihet ”it takes me out of my imprison, 

my mental state my emotional state, music sets me free”.   

     Robert beskriver hur han är ”född i musiken”. Han berättar att musiken är en livskälla ”a 

part of the food of my life”.    

     För Daisy är musik pulsen, upplevelser och socialisering. Musik är ett sätt att få uttrycka 

sig, att få tala om sociala frågor. Hon gör en liknelse mellan en tidning, där man publicerar en 
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berättelse, och musik. Hon fortsätter beskriva att musik också handlar om att ha roligt.  

 Lee menar att musik är hans liv. Det är vad han tycker om att göra och det som delvis 

försörjer hans familj. Musik är en mycket stor del av honom och han berättar hur han måste 

göra något med musik varje kväll innan han går till sängs. Han antingen lyssnar, skriver, 

fångar idéer eller ser på andra artister på YouTube. 

Musikalitet 

De musikaliska är talangfulla och mycket begåvade anser Mabel. Hon menar själv att hon inte 

är tillräckligt bra för att kalla sig musikalisk, hon behöver träna sin röst.  

      Musikaliska människor är känslosamma, de måste ha känsla och glädje anser Alice. Det 

beror på musiken som man framför. Hennes egen musik är ibland glad och ibland sorgsen 

medan andra artisters musik kan vara våldsam eller festlig hela tiden. Alice tycker att hon 

absolut är musikalisk för att hon både sover med och vaknar med musik i tanken.  

     För Jimmy är en musikalisk person ”someone whose spirit is always on the move, whose 

emotions are always flowing”. Någon som lever på och med musikens rörelse. Musik gör 

dagarna ljusare, låtar och melodier som man hör gör att man tänker på andra saker. En 

musikalisk person måste inte vara artist eller någon som spelar ett instrument ”someone who 

flows to the rhythm of life… to me that’s a musical person”.  

     Robert menar att musikaliska människor skiljer sig från andra. Han känner igen dem på 

deras attityd. När han åker till St. Vincent vet han vart han ska gå för att få det han vill ha, 

musiken. Han själv säger att han är och har varit musikalisk mycket länge.  

     ”They are talented because, everyone can play music but not anybody can be a musician” 

anser Daisy. Jag frågar varför och hon berättar att det krävs färdigheter och talang. ”everyone 

can play it but not anybody can be that person, I was just part of that person as a person.” Hon 

menar att hon är musikalisk för att hon tycker om musik. Daisy anser att hela livet är musik, 

att det handlar om erfarenheter, om att vara med andra människor och om energi. Allt är 

musikaliskt. 

     En musikalisk person kallar Lee för ett ”creative genius”. Det är någon som kan göra en 

helhet av delar och sedan presentera den. Om han skriver en dikt, så syns några ord på ett 

papper. En artist eller musiker tonsätter orden och ”it can become sweet, it can sound sweet to 

your ear, and cause you to really pay attention to listen”.  Lee menar att han är mycket 

musikalisk, för han skriver mycket och menar att han behärskar konstformen. Han berättar att 

han deltar i låtar som spelas över hela världen och nämner ett par. 

”Bra” musik  

Mabel anser att reggae är bra musik, men hon tycker också om lugn musik som lovers rock 

och rn´b. Hon tillägger även att en del soca är bra. Jag frågade vad som gör musiken bra och 

hon anser att det är rytmen, beatet och rytmen som blandas.   

     ”You know what… all music is good music because it depends on who is listening to it, 

the individual” säger Alice. För henne är bra musik bl. a. artisterna The Cranberrys, Norah 

Jones, Pink och Eminem. På frågan om varför det är bra musik menar hon att för henne, som 

är singer-songwriter, är det texten som kommer i första hand och melodin i andra hand.  

     Jimmy anser att bra musik är musik som har ett syfte och en mening. Som artist har man 

ibland låtar som inte betyder något speciellt men att de ändå är en lättnad att sjunga. Han 

säger att så länge det finns en stark mening bakom musiken, oavsett genre, så tycker han om 

den.  
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Robert menar att reggae och lovers rock är bra musik. Soca var bättre förr i tiden, idag är den 

för våldsam. Han menar att det inte kommer så många yngre personer när han spelar skivor 

och förklarar att det är för att han avstår från att spela för mycket dancehall. Han anser att 

dancehall kan vara för aggressiv. Han säger 

When I play reggae, much people just can´t rock to this reggae, because they are allergic to 

it. They don´t play it much in the dance hall up there for them to get accustomed to rock the 

reggae, that´s a fact. 

 Daisy anser att det varken finns bra eller dålig musik. Hon menar att någon kanske tycker att 

en viss genre är bra och att en annan inte är det. Varje låt har ett budskap och att alla är 

attraherade av olika saker ”Whatever you think is good for you would be good music for 

you”.  

      Bra musik ska inte vara ärekränkande, skandalös eller vulgär anser Lee. Den får inte 

uppmana till våld eller vara kränkande mot kvinnor. Han tillägger att det kommer en hel del 

musik nu som är mycket nedvärderande mot kvinnor. Bra musik för honom är musik som 

man kan njuta av, musik som kan få dig att festa och försätta dig i en bra sinnesstämning.  

 

Musikens funktioner, användningsområden och minnen 

 

Dagliga livet  

Musik är självklart viktigt i vardagen säger Mabel, och förklarar att hon älskar musik och att 

hon kan spela musik hela dagarna. Det är viktigt att ha musik i baren därför att utan musiken 

får man ingen känsla för baren, man vill inte stanna kvar eller kanske ens köpa en drink, så 

musiken behövs alltid säger hon ”something to add the body and shake, so… you must have 

music”.                       

     För Alice är musiken mycket viktig, det är hennes levebröd. Men hon säger att hon tror att 

musiken var ännu viktigare förr, när det inte var hennes inkomst. Då spelade hon bara för att 

hon tyckte om det, vilket hon fortfarande gör, men nu får hon betalt för det också. Alice 

menar att hon inte vet vad hon annars skulle göra som är lika fullkomligt. ”It´s a gift and I´m 

taking it and running with it”.   

      Jimmy vet inte vad han skulle göra utan musik. Han tror att han desperat skulle söka efter 

någon annan sorts förlösning. För några människor är det alkohol eller droger som är deras 

drivmedel, men Jimmy menar att för honom är det musiken. Musiken är viktig i Västindien, 

det är den som driver folket framåt ”It´s like the melody of the waves.”    

Robert berättar  

Oh boy I don’t think… I could live without it… I don’t think can live without it, yeah… Jah 

come first, with the food of my heart and then music, love of music yeah… everywhere I 

hear or everywhere I’ve heard it I have to attend it. 

 Musik är lika viktigt som att prata, anser Daisy, bara att det är ett annat språk. Det är ett 

mycket viktigt sätt att kommunicera på. Hon menar att om man inte vill prata med någon kan 

man föra fram sitt budskap genom att sjunga istället.   

      Lee anser att musiken är viktig i hans dagliga liv, musiken tar honom bort från vad som 

händer runt omkring honom. Musiken ger honom ett lugn inombords som gör att han känner 

sig nöjd med sig själv och väl till mods. När han hör musik han tycker om kan den försätta 

honom i en stämning som sedan hjälper honom genom dagen.  
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Första minnet  

Mabels första minnen av musik handlar om reggae. Hon berättar att hennes mamma älskade 

musiken och att hon brukade spela skivor med artister som Peter Tosh, Gregory Isaac och 

Bob Marley. Mabel är uppvuxen i kyrkan och kommer också ihåg gospelmusik sen den tiden. 

Hon berättar också att hennes pappa brukade ta med barnen till stranden, där han spelade 

gitarr och barnen sjöng.   

     Alice berättar att när hon var liten hade hennes pappa en massa country and westernskivor 

som han brukade spela. Hon nämner artister som Dolly Parton, Kenny Rodgers, Hank 

Williams och Lou Read och säger att detta är musiken hon växt upp med. Hon berättar vidare 

att hon hade en kusin som reste iväg och när hon kom tillbaka hade hon med sig ett nytt sound 

från New York. Alice blev tagen av musiken och säger att hon därefter lyssnar på band som 

t.ex. Tool, vilket hon kommenterar som ”helt galet” och mycket långt från country. Hon 

fastnade för uttrycket, djupet, känslan och stämningen i musiken och säger att hon är mycket 

känslosam både när hon lyssnar och när hon själv framträder.   

     När Jimmy var tre år hörde han en sång i kyrkan som hette ”Dance Like King David” och 

detta är hans första minne av musik. Han beskriver hur han var så uppspelt av musiken att 

hans föräldrar fick jaga honom runt kyrkan. Han berättar att han älskar känslan som musik 

kan ge, och att han sjungit i körer fram till att han började skriva egen musik och då såg sig 

som textförfattare.   

     Det var den lokala musiken berättar Robert, den musik som kallas stringband. Det var den 

första musik han kommer ihåg att han hörde när han var ung. Han säger att det finns så 

mycket att säga om musik men att han inte vet hur han ska uttrycka sig eller var han ska börja.  

     Daisy berättar om karnevalen på St. Vincent och att hennes första minne av musik var att 

höra calypso och soca där. Hon säger att vincentianerna växer upp kring karnevalen och dess 

musik. Artisterna sjunger om vardagliga saker och sociala problem som påverkar dem lokalt, 

regionalt och internationellt.   

     Lees första minne går tillbaka till kyrkan. Han förklarar att när man är ung, kräver 

föräldrarna att man går i kyrkan och i söndagsskolan. Han säger att han växte upp i kyrkan, 

och att det är därifrån han har sina första minnen av musik. Det var gospel och han tyckte 

mycket om musiken, vilket han fortfarande gör. 

Starkaste minnet  

Mabel berättar att hennes starkaste minne av musik är gospel i kyrkan.   

     Alice funderar en stund och berättar sedan om den sista tiden i High School. En vän till 

henne brukade gå mitt på dagen i den heta solen för att besöka Alice och sedan lyssnade de 

tillsammans på Top 40s ”oh my god, that was the bomb back then”.   

     För Jimmy är det starkaste minnet av musik ett tillfälle då han var i studion och spelade in 

en sång. Han hade någon han tyckte om i tanken, och när han var färdig frågade de andra i 

studion varför han grät.  

Music is… it’s done that to me a couple of times, cause when it gets down in your soul it 

really moves you, but that was the only time I could say I didn’t even know I was crying, you 

know, but I was crying… it’s what music does to me… 

Robert berättar att när han för 40 år sedan blev engagerad i musiken var det av äldre 

människor. Han var på väg till skolan en dag och hörde då musik strömma ut ur ett hus, och 

han kunde inte motstå att lyssna. Musiken bor inuti honom, och den har aldrig lämnat honom 

utan istället rotat sig och växt. Han berättar att när han nu är 47 år och fortfarande känner lika 

starkt, så vet han att den aldrig kan lämna honom.   

     Daisy berättar om karnevalen året hon slutade secondary school. Hon hade mycket roligt 

och minns att artisten Skinny Fabolus vann ett av priserna det året.   

     När Lee ska berätta om sitt starkaste minne av musik säger han att det är musik som 
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kommer från Jamaica. Reggae och dancehall, han nämner artister som Bob Marley, Shabba 

Ranks, Beenie Man, Lieutenant Stitchy och Sean Paul. Lee berättar att han tycker mycket om 

reggae och att han tidigare brukade både skriva och sjunga reggae. Sedan insåg han att man 

inte kan komma någon vart med reggae eller dancehall, om man inte är från Jamaica.  

Because let us be realistic… ahm, hardly any promoter in the wider world… who is going to  

put on a reggae show… they going to say well let we look… into St. Vincent to see who 

reggae artist we can bring… it don’t happen… 

Jag frågade hur han menade och tog den sydafrikanska reggaeartisten Lucky Dube som 

exempel.  

Lucky Dube yes because ahm… Africa… and reggae music, our music came from Africa, it 

has the African influence because we as black people, that’s our roots and that is where we 

came from, so we came with that… so Lucky Dube, what you hear Lucky Dube them 

doing… that is really the authentic reggae music.  

Instrument 

Mabel berättar att hennes man har en gitarr och att hon har gjort försök att lära sig spela men 

inte lyckats. Hon har även försökt att spela orgel men inte haft någon som kunde lära henne. 

Hon berättar att hon tycker om att sjunga och att hon håller på med karaoke. Där lär man sig 

olika låtar, stilar, texter och rytmer.   

     Alice berättar att det finns många musiker i hennes familj men att det bara är hon som 

spelar i hennes generation. Hon menar att hon inte valde musiken, utan att den valde henne. 

Hon förklarar att hon kan vakna mitt i natten med en melodi eller text i huvudet och att hon då 

måste skriva ner den. Hon var ung när hon började med musik men höll upp med musiken 

under några år för att jobba. Hon fick sin första gitarr under uppehållet och sen dess har det 

bara varit musik. Jag frågade hur hon lärt sig att spela och hon sa att hon inte hade någon 

lärare utan använde en bok som följde med gitarren, och att hennes farbror spelade lite med 

henne.    

      Jimmy säger att han spelar lite trummor och keyboard. Han berättar att han lärt sig att 

spela trummor i kyrkan där han också är uppväxt. Han hade ingen lärare utan har lärt sig att 

spela genom att följa med i melodier och sånger i kyrkan. Keyboard har han lärt sig att spela 

på liknande vis men han tillägger att han också tagit lektioner när han var ung. Han tog dem 

dock aldrig på allvar.   

     Robert berättar ”Yes, instruments, I´m not only a Dj I´m a musician”. Han radar upp alla 

instrument han spelar och jag frågar var han har lärt sig att spela. Han berättar att han lärt sig 

genom att lyssna på andra som spelar.  

So I’m listening I´ve got the ear of music inside of me, so I go and every time I take up a 

piece of music I try, to you know to find what I really need in this music. 

Han fortsätter och talar om hur han försöker hitta ackord på gitarren som stämmer med den 

musik han hört. Jag frågar om han använder samma teknik när han är Dj och han menar att 

han gör det.   

      Daisy säger att hon har sin musik i datorn. Det är mest dancehall och lite reggae. Jag 

frågade om instrument och då berättade hon att ”I had a flute but, I gave it away cause 

somebody need it more than me”.   

      Lee berättar att han konstigt nog inte har något instrument hemma. Han säger att han varit 

aktiv i musikbranschen under 17 år men att han inte alls kan spela efter noter. Han säger att 

han tror på att man ska bemästra en sak, inte lite av allt. Lee säger att han var sångare i ett 
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band på St. Vincent och att han koncentrerade sig på att skriva musik och att få sången 

perfekt.  

Let the musicians take care of the instruments, I’ll take care of the ahm, this instrument [Lee 

pekar på sin hals]… which is the voice and the most important, and the most critical 

instrument in any band.  

Medium och situationer  

Mabel använder sig av Cd-skivor när hon lyssnar på musik. Hon spelar skivorna i situationer 

då hon känner sig ensam och ledsen, då kan musik behövas. Hon tillägger att musik även 

behövs när man är lycklig och glad för att utveckla sin känsla.   

     Alice berättar att hon lyssnar på musik hela tiden, oftast Cd-skivor men mp3 när hon är 

ute. Hon berättar att det är humöret som bestämmer vilken sorts musik hon ska lyssna på.  

     Jimmy lyssnar på musik när han känner att han behöver öppna sitt sinne och "take it 

somewhere else". Han berättar att han gärna lyssnar på instrumental musik för att känna sig 

fri.  

     Robert, som är Dj, menar att han använder musiken som ett medel, och att det ska vara 

positiv musik. Han förklarar vidare att "most of the time you don´t hurt people, you hurt 

people with music with the truth" och att det är reggae som är hans musik. Han säger att soca 

är en del av kulturen där men att "for me as a rasta man, its reggae music, positive risky music 

is my weapon" Han berättar inte vilka medium han använder. [Men jag observerar att vi vid 

intervjutillfället sitter i ett hav av Cd-skivor.]    

     Daisy berättar att hon oftast hör på musik när hon studerar, men också när hon känner sig 

lite nere. Då kan hon lyssna på dancehall, som är hennes favoritmusik, och bli full av energi 

igen. Daisy berättar att hon använder radio, internet och YouTube för att lyssna på musik.  

     Lee lyssnar på radio när han kör bil men när han är hemma är det hans laptop som gäller. 

Han förklarar att när han lyssnar på radio är det för att höra vilka låtar som spelas mycket. 

Han säger att det är de låtarna som kommer att spelas mycket på klubbar och uteställen. När 

han är hemma använder han laptoppen för att lyssna på beats och riddims. Han förklarar att 

producenter skickar riddims till artister, som han själv, för att artisterna ska skriva melodier 

till dem. Karnevalsäsongen börjar nu och då skickar producenterna fler riddims vilket gör att 

Lee lyssnar och skriver varje kväll.  

 

Musikens påverkan   

 

Påverkan 

Mabel säger 

Some people… don’t like music I don’t know the reason, but, I don’t think people much 

affected by music…  

Musik kan påverka både positivt och negativt menar Alice. Hon säger att det finns t.ex. 

våldsam rapmusik som kan få folk att begå brott för att texten säger att man ska, medan det 

samtidigt finns positiv musik som handlar om kärlek. Jag frågar om hon ser dessa saker i 

Västindien och hon tar en dancehallartist som ett negativt exempel. Hon respekterar dock alla 

artister men hon samtycker inte med allas texter. Hon säger att hon respekterar dem för att alla 

artister strävar efter samma sak. Det finns bra saker med musiken i Västindien, känslosam 

musik, karnevaler och musik som berör säger Alice.   

      Jimmy hänvisar till samtalet kring text där han pratar om hur text kan påverka. 

      Musiken påverkar Robert på ett positivt sätt anser han. Jag frågar om det kan finnas en 
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negativ påverkan också? Robert menar att det kan finnas en negativ påverkan, men det beror 

på vilken sorts musik det gäller, dock anser han att den inte påverkar honom. Det finns musik 

som har dåligt inflytande på folk idag, de sjunger om vapen och brottslighet, och den sortens 

musik kan påverka tror Robert.   

      Daisy skrattar när jag ställt frågan om musik kan påverka och säger ”very much so, 

example dancehall”. Hon tar en artist som exempel och berättar att han sätter trender genom 

att sjunga. T.ex. sjunger han om att bleka sig och då vill alla göra det, om han sjunger om att 

tatuera sig vill alla ha en tatuering. Hon berättar att hon läste en intervju med artisten där han 

sa att han inte är gud eller någon kyrklig ledare, utan underhållare. Daisy säger att hon inte 

tror att han vet hur stor påverkan hans musik och texter har på folk.  

He is saying that he do this and it’s so good and then we as young people hearing this we 

want to do it too cause we don’t know better. 

Jag frågar om hon tror att musiken är en del av hennes identitet? Daisy tror det och menar att 

en del människor inte vet vilka de är. Om många lyssnar på en låt eller artist så vill de 

identifiera sig med honom/henne. Hon säger att en viktig sak för unga människor är att 

fundera över sin sexualitet. Samtidigt kommer det mycket musik som är homofobisk och om 

man då är homosexuell, vill man inte visa detta utan låtsas vara heterosexuell istället, menar 

Daisy.   

     Människor påverkas av musik på många sätt, säger Lee. Musik kan göra dig glad, ledsen 

eller få dig att komma ihåg gamla minnen. Den kan hjälpa dig att ta dig igenom situationer 

”so you going through a rough time and you may say, let me listen to a Bob Marley… you 

know because Bob Marley have some uplifting lyrics in his songs.” 

Text 

Texter är det viktigaste, de beskriver känslan och förklarar allt om musiken anser Mabel.  

     Alice menar att texten bestämmer stämningen, texten talar för oss alla. Det finns personer 

som använder rader ur sångtexter för att uttrycka sina känslor när de skriver till personer de 

tycker om. Hon säger att om man är blyg att säga något kan man istället sjunga en sång. Alice 

tror att det finns sånger för hur alla kan känna när som helst, texter är mycket kraftfulla.  

     Texter är mycket viktiga, för man kan ”förvilla” sig i musiken, menar Jimmy. Det man 

säger till en melodi som har fångat någons känsla, kan påverka personen resten av dagen. 

Ibland kan man komma på sig själv att nynna på en sång om och om igen, utan att man är 

medveten om det. Jimmy tar gangsterrap som ett exempel där texterna kan handla om våld 

och om att mörda. Det kan hända att man hör sitt syskon nynna på texterna utan att de förstår 

vad de betyder, och det är för att musiken var så fängslande säger Jimmy. Det är inget fel att 

säga vad man känner, men det är mycket viktigt att man har ett syfte bakom det man säger. 

Personer kommer att höra vad du säger, de kommer att följa det och älska det så mycket att de 

kommer att vilja vara precis som du. Det finns många exempel menar Jimmy, som hip-

hopartisterna Notorious B.I.G. och Tupac Shakur. De var två mycket inflytelserika personer 

inom musiken och när de sa något var det nästan som om att människor styrdes av en 

fjärrkontroll. Jimmy berättar att han ser likheter på St. Vincent runt karnevalen, när artisterna 

tävlar mot varandra. De försöker att komma på det bästa temat så de kan få hela landet med 

sig, då är texter med lokal förankring mycket viktiga ”cause everybody can la la la and say a 

couple of words but how many people can really, stick to a point, not many.”   

     Det är texten som är det viktigaste, det är inte vad du spelar eller melodin utan det är 

texterna som är viktigast i musiken anser Robert. Om någon sjunger något och det inte har rätt 

texter spelar det ingen roll för mig, jag går därifrån. Han behöver starka texter, det är positiva 

texter som räknas anser Robert.   

     Daisy anser att texter ska ha ett konkret innehåll när någon skriver en sång. Hon säger att 
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det inte är så just nu, utan att vem som helst och alla sjunger och skriver musik. Lyssnaren 

och kompositören ska ha möjlighet att kommunicera, känna och röra sig med texten.  

     Mycket viktigt menar Lee, texter används för att utveckla poängen i musiken. Med textens 

hjälp kan man identifiera temat eller titeln i en låt. Texter kan också influera människor att 

göra saker och därför ska man skriva positiva texter. Lee vill att folk ska förstå att när artister 

sjunger en låt är det för njutning och underhållning. Texter ska inte alltid tas ordagrant, det 

finns texter som handlar om att skjuta, döda och slåss. Artister menar inte att man ska följa 

budskapet men ibland kan texten ha den påverkan.  

Musiken för människan eller människan för musiken  

Musiken förenar människor, menar Mabel. Man kan tycka om olika låtar men genom att se 

varandras reaktioner och lyssna på musiken kan man lära sig att tycka om nya låtar. Musik för 

också många människor samman vid fester.  

     Alice anser också att musiken förenar människor, hon förklarar att det är enklare så 

”carnival time is coming up soon, you just drop a beat and the crowd will come… now, the 

other way around… hell no!”. Det är svårt på det andra sättet i Västindien. Hon berättar att det 

är svårt som artist på St. Vincent nu för att alla artister håller sig för sig själva. Hon anser att 

det behövs mer samarbete och att det skulle hjälpa alla artister. Jag frågar om hon tycker att 

det är mycket konkurrens på St. Vincent? Det är alltid konkurrens i musik menar hon, också i 

St. Vincent och Grenadinerna. Artisterna är mer uppdelade än enade och Alice menar att de 

pratar mycket om att samarbeta men att de inte genomför något. Hon tycker att de borde 

samlas och föra samman sina talanger för att skapa något nytt.  

     Jimmy anser att musiken för samman människor. Varje genre har fans och de kommer till 

konserterna för att höra sin musik. Om någon som tycker om gospel blir inbjuden till en 

rockkonsert tror Jimmy att de inbjudna inte skulle gå, på det viset kommer människor inte 

samman för musiken.  

     Robert berättar att det finns folk från St. Vincent som var på Union Island för länge sedan 

som inte glömt honom. Han säger att han inte känner dem men att de vet vem han är på grund 

av musiken han spelar. På det sättet förenar musiken människor säger Robert.  

     Daisy tror att det förenar människor, hon tar Trinidad som exempel och säger att det är ett 

mångkulturellt land med olika raser och religioner. Där finns en musikgenre som kallas 

chutney och den har spridit sig så nu lyssnar många fler på den än dem på Trinidad. Musik, 

oavsett var den kommer ifrån, förenar människor.  

     Det kan fungera åt båda håll, säger Lee. Om man ska gå ut på helgen kan man lyssna på 

radion för att ta reda på vilka DJs eller artister som spelar på olika ställen, då för musiken 

samman människorna. Lee berättar om den regionala integrationen som politikerna försöker 

göra i Västindien. Han säger att artisterna gör den mycket lätt genom att släppa musik och få 

hela Västindien till en gemensam sak. 

You listen to a music, listen to a song and, if you are in Sweden, and you hearing a song out 

of St. Vincent, your first thing is this song out of the Caribbean, a lot of the time you don’t 

say this song is out of St. Vincent out of Trinidad, you know… it’s out of the Caribbean, so 

in that way music bring the people together… yeah! 
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Resultatanalys  

 

Musik, musikalitet och ”bra” musik 

Undersökningen visar att musik ofta likställs med en frihetskänsla för individen. Även om 

musiken innebär en inkomst för några så tycks friheten vara en viktigare egenskap eftersom 

den betonas. Många säger att musiken är en del av livet och att den kan vara en livskälla eller 

ett sätt att uttrycka sina känslor och tankar. Daisy förtydligar hur musiken kan fungera som 

kommunikation genom sin liknelse med tidningen.    

     Musiken definieras av informanterna till största del som ett redskap till att känna och visa 

känslor. En tanke är att musiken hjälper informanterna att uttrycka sig då några av dem 

antyder att de är instängda ”a breath of fresh air”, ”the only way I could express myself and 

how I truly feel” och ”it takes me out of my imprison”. Instängdheten som upplevs kanske 

beror mer på samhället än på individuella problem, då flera av informanterna uttrycker samma 

känsla. 

     På frågan what is music to you? talar ingen av informanterna om musik i teoretiska termer 

som t.ex. harmonier, rytmer eller klanger.  

Resultatet visar att definitionen på musikalitet skiljer sig åt mellan informanterna. Många 

menar att det krävs speciella förmågor eller träning för att vara musiker men inte för att vara 

musikalisk. En musikalisk person kan vara någon som tänker på och/eller tycker om musik. 

     Lee skiljer sig från de andra informanterna genom att han menar att en musikalisk person 

är någon som är kreativ och behärskar det han kallar konstformen. Han gör således den 

musikaliska människan till någon med speciella färdigheter och förmågor, en specialist. Är 

det för att han själv definierar sig som musiker? Han säger vidare om musiker att man ska 

behärska ett instrument och inte lite av allt för att kunna göra det bra.  

     Daisy menar att alla kan spela musik men att inte alla kan vara en musiker då det krävs 

särskild talang. Hon anser att hon själv är musikalisk för att hon tycker om musik. Vidare 

säger hon om musikalitet att ”Hela livet är musik, att det handlar om erfarenheter, att vara 

med andra människor och om energi. Allt är musikaliskt”. Uttalandet pekar på att hennes 

definition av musikalitet och musik är densamma.   

     Samtliga informanter utom Mabel menar att de är musikaliska. Mabel anser att hon 

behöver träna mer för att bli musikalisk, vilket visar att hennes tankegångar liknar de som Lee 

har. 

På frågan What kind of music do you regard to be good music? pratar några om genrer, som 

reggae, lovers rock och soca, vilket kanske förväntas vara det första någon svarar. Resultatet 

visar att större delen av informanterna istället anser att det är budskap i musik som är viktigt 

för att tycka att musiken är ”bra”. Flera av informanterna betonar att musiken är ”bra” när den 

har betydelse för individen, de säger att ”all music is good music because it depends on who 

is listening to it” och ”Whatever you think is good for you would be good music for you”.  

     Resultatet visar också att det finns musik som har egenskaper eller budskap som anses vara 

motsatsen till bra. Här nämns genrerna dancehall och modern soca och som anledning att de 

är aggressiva. En förklaring till detta synsätt, förutom ”smak”, kan vara en generationsskillnad 

då musiken och dess innehåll utvecklats. Robert nämner tiden som faktor i sin förklaring, han 

pratar t.ex. om att soca var ”bättre förr”. Även Lee säger att ”det kommer en hel del musik 

nu” med nedvärderande texter om kvinnor.  

     Lee pratar också om budskap som, enligt honom, musik inte skall ha och säger att det idag 

finns mycket musik med sådana budskap. En tanke är, eftersom han är artist, att svaret är 

något han förväntas svara för att visa att han är medveten om den diskussion som idag finns 

om budskap i dagens dancehall och soca.  
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Musikens funktioner, användningsområden och minnen 

Undersökningen visar att musik är en mycket viktigt del av livet för informanterna. Många 

beskriver att de inte vet vad de skulle göra utan musik och att den fungerar som en 

verklighetsflykt eller en hjälp i det dagliga livet. T.ex. jämför Jimmy musikens betydelse i 

hans liv med droger för en drogberoende och Lee beskriver hur musiken ger honom ett lugn 

och självkänsla.  

     För några är musiken deras levebröd men ännu en gång betonas musikens betydelse, som 

en hjälp eller ett verktyg, för att göra det dagliga livet lättare.  

     Daisy talar om musikens funktion som kommunikation.  

     Resultatet visar också på tankar om att musiken har en viktig funktion i regionen då Jimmy 

anser att musiken ”driver folket framåt” i Västindien.    

Informanterna anger många platser för tidiga minnen av musik såsom hemmet, kyrkan och 

gatan. De musikgenrer som framträder från tidiga minnen är också mycket blandade. Tre 

anger västindiska musikgenrer, två informanter gospel och en country. Föräldrar har en tydlig 

roll som influenser av musik då ingen talar om syskon eller kompisar när det handlar om 

tidiga minnen.  

     När informanterna berättar om starka minnen framkommer också en bred bild av platser 

och musikgenrer. Västindiska musikgenrer är vanligast, medan country och gospel finns kvar. 

Det som tillkommit är egen musik.   

    Det ger en bild av ett samhälle med många tillfällen att uppleva musik, där västindiska 

genrer och gospel är vanliga. Kyrkan och ”gatan” framträder i resultatet som platser för både 

tidiga och starka minnen genom t.ex. den årliga karnevalen.  

     Ett ämne som framkommer är autenticitet i musiken. När Lee beskriver sina starkaste 

minnen av musik är det musik från Jamaica. Han anser att han inte hade framgång med genrer 

som härstammar från Jamaica, reggae och dancehall, för att han själv inte kommer därifrån. 

En orsak enligt honom till hans uteblivna framgångar inom genrerna är att konsertarrangörer 

inte letar efter reggaeartister från St. Vincent och Grenadinerna. En sydafrikansk reggaeartist 

diskuteras vidare och Lee menar att “our music came from Africa, it has the African influence 

because we as black people, that’s our roots and that is where we came from”. Han kallar 

artistens musik för autentisk reggaemusik. Lee talar om ”our music” och ”we as black people” 

vilket visar att han uttalar sig för en grupp människor.   

     Ett annat tema som framkommer under denna del av intervjuerna är starka känslor. 

Informanterna beskriver hur de kommer ihåg musikupplevelser och hur dessa påverkade dem 

starkt i stunden. Flera av informanterna ger exempel på hur de avstått något, t.ex. gått i den 

varma solen eller inte gått till skolan, för att kunna delta i musik, vilket kan tyda på att musik 

värdesätts högt i deras liv. Informanterna berättar också sina historier med både glädje och 

allvar.   

Samtliga informanter talar om erfarenhet av instrument, att de har försökt eller att de spelar 

något. Samtliga har också någon form av instrument i sitt hem, utom Daisy som gav bort sin 

flöjt.   

     Ett annat genomgående tema är att informanterna inte haft någon specifik instrumentlärare 

utan att de lärt sig eller försökt lära sig att spela genom sitt gehör. Några berättar att de haft 

sporadiska lektioner men att de inte tagit tillvara på kunskapen. Informanterna uppger olika 

situationer och platser där de lärt sig spela t.ex. karaoke, kyrkan, live-framträdanden och som 

Dj.  

     Utifrån resultatet förefaller St. Vincent och Grenadinerna vara mycket rikt på instrument 

men fattigt på lärare. Gehör framstår som det absolut främsta sättet att lära sig spela ett 

instrument. Vad beror det på? 
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De medium som används av informanterna är Cd-skivor, Mp3, radio och internet. Svaren 

visar att teknikens närvaro, vad gäller musiklyssning, i St. Vincent och Grenadinerna ser ut att 

vara liknande den i Sverige.  

     Det medium som inte nämns av någon är TV.  

Det finns en mängd olika situationer där musik används. Många berättar att de lyssnar på 

musik i situationer där de vill utveckla eller förändra ett sinnestillstånd som t.ex. ensamhet 

eller glädje. Sinnestillståndet kan också vara en avgörande faktor vid valet av musik. Även 

här pratar några om hur de använder musik i olika situationer för att utveckla sitt yrkesliv, 

t.ex. Daisy som använder musiken som hjälp att fokusera vid studier eller Lee som använder 

sin laptop när han är hemma för att hitta ny musik, och radion i bilen för att bli medveten om 

vilka låtar som är populära. Det kanske har en ekonomisk förklaring i Lees fall då han delvis 

livnär sig på musik.   

     Musikgenrer nämns av informanterna som exempel för att förklara vilken sorts musik som 

kan förändra ett sinnestillstånd hos dem själva eller hos andra, reggae som ett vapen, 

instrumental musik för att känna frihet och dancehall för att få energi. Robert använder 

musiken som ett verktyg att föra ut budskap i sitt yrke som Dj.   

 

Musikens påverkan 

Undersökningen visar att musiken kan påverka på både negativa och positiva sätt. Alla 

informanter utom Mabel anser att musiken påverkar människan och samtliga hänvisar till 

texterna i musiken. Musikgenren dancehall används uttalat av minst två informanter som 

exempel på musik med negativ påverkan medan Lee anser att reggae, med positiva texter, kan 

vara en hjälp att ta sig igenom dagen.  

     Robert menar att han påverkas positivt av musik men att musik med negativ påverkan inte 

påverkar honom, kan han då välja att påverkas?   

     Flera av informanterna beskriver att människor kan influeras till handlingar då de lyssnar 

på musik. Daisy menar att musik kan påverka, speciellt yngre personer, till den grad att de vill 

dölja sin sexuella identitet. Hon riktar kritik mot vissa artisters texter och uppförande och 

menar att de har ett ansvar gentemot sina lyssnare. Sexuell identitet och homofobi är vanliga 

textteman i dancehall vilket kan förklara Daisys kritik.  

    Även positiv påverkan nämns i undersökningen men inte i lika stor skala som de negativa. 

Beror det på att musik med, för individen, ett ”negativt” budskap uppmärksammas mer en ett 

”positivt”? Eller är de negativa budskapen vanligare? 

I resultatet framgår att text i musik har en mycket viktig roll, eftersom flera av informanterna 

anseratt text är den viktigaste delen av musiken. Texten beskriver känslor och kan också 

fungera som ett verktyg för att förmedla känslor och budskap. Kommunikation genom 

sångtext är ett, av informanterna, genomgående tema även om de flesta använder andra ord 

som förklarar kommunikationen.  

     Resultatet visar att textens innebörd kan influera och påverka människor på olika sätt. 

Jimmy menar att musiken eller sångarens personlighet kan vara så stark att texten kommer i 

andra hand, och att lyssnaren då inte tänker på budskapet som t.ex. kan uppmana till våld eller 

kriminalitet. Därför menar Jimmy att den som framför texten har ett stort ansvar gentemot 

lyssnaren som kan följa sin idols ord. Lee menar att texter inte alltid ska tas ordagrant utan att 

de kan tolkas och att de kan vara symboliska. Flera av informanterna kritiserar musik på 

grund av dess textinnehåll och säger att då texter är så viktiga måste de vara genomtänkta. 

     Ingen av informanterna nämner musik utan text och en förklaring skulle kunna vara att de 

inte väljer att lyssna på sådan eller att de inte ”exponeras” för den genom allmänna medier. 
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     Resultatet tyder också på att informanterna ser text som en separat del bredvid musiken 

mer än en integrerad del av musik. Texten förklarar musiken enligt Mabel och Jimmy anser 

att musiken kan vara så stark att texten glöms bort.  

Musiken förenar människor anser samtliga informanter, förutom Lee som menar att det också 

är åt det andra hållet beroende på kontexten.  

     Många använder konserter som exempel där människor förenas, men Jimmy använder 

också konserten som exempel på varför inte människor kommer samman för musiken, då 

beroende på olika musikgenresmak.   

     Lee och Alice talar om artisters samverkan, Alice menar att det är svårt att få artister på St. 

Vincent att samarbeta och att de istället isolerar sig. Detta är enligt henne en orsak till varför 

människor inte kommer samman för musiken. Lee för samma diskussion men på regional 

nivå där han menar att artisternas musik gör att folket i Västindien känner en samhörighet 

genom musiken. 
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DISKUSSION   

 

Syftet med studien är att undersöka hur människor i landet St. Vincent och Grenadinerna 

förhåller sig till musik genom att ta reda på hur de definierar begreppen musik, musikalitet 

och ”bra” musik. Vidare undersöks musikens funktioner i det dagliga livet och hur musik 

beskrivs påverka människan.   

     Studien visar att musik framstår som något som är mycket viktigt och starkt förknippat 

med känslor. Det är ett återkommande tema genom hela undersökningen där många berättar 

om hur musik kan hjälpa människor att fördjupa erfarenheter eller användas som ett redskap 

för att uttrycka känslor.  

Definitionen av musik i resultatet kretsar kring känslor och musiken som ett redskap att 

uttrycka dem. I studien framstår informanternas definitioner som beskrivningar av funktioner 

av och genom musik. Nettl (1983) beskriver svårigheten med att definiera musik och att 

många samhällen mycket sällan i sitt språk har ett ord som omfattar innehållet i begreppet 

musik. Det finns istället ord för olika aktiviteter som kan inkluderas i begreppet, t.ex. sång, 

spel eller dans. När informanterna pratar om vad musik är för dem, blir Nettls tankegångar 

tydliga. Musik definieras av informanterna som funktioner genom aktiviteter. Informanterna 

använder musiken för att uttrycka sig men kanske mest för att känna, och frihet är den känsla 

som beskrivs mest frekvent. Merriam (1964) menar att det finns många bevis för att musikens 

funktioner hänger ihop med känslor och att en känslomässig befrielse kan uppnås genom 

musik. Han menar vidare att känslouttryck, som annars skulle vara dolda, kan visa sig genom 

musik. Resonemangen blir tydliga i resultatet då flera av informanterna beskriver att de kan 

uttrycka sig och känna frihet genom musik. Att prata om musik i form av känslor är något 

Blacking (1973) utvecklar när han skriver att en person som beskriver musik egentligen 

beskriver känslor, känslor associerade till ljud.  

     Om musik då är ett sätt att uttrycka känslor eller ett verktyg för att känna känslor, hur går 

det då till? I analysen beskrivs en tanke om instängdhet och att musiken motverkar den genom 

att skapa en frihetskänsla. Frihet från vad? Är det personligt eller handlar det om hur 

samhället fungerar då flera av informanterna beskriver samma sak, som om en tung känsla 

vilar över dem även om de också beskriver att musik handlar om glädje och att ha roligt. Har 

frihetskänslan med budskapen i musiken att göra? Text framstår i resultatet som den 

viktigaste delen av eller vid sidan av musik. Nettl (1983) ifrågasätter om musik och språk 

egentligen är möjliga att separera då så mycket musik innehåller just text. Är det miljön som 

genererar känslan av instängdhet?  

     Musik som en del av livet tyder på att musik inte endast definieras som ett ljud utan som en 

erfarenhet. Merriam (1964) menar att musik är ett mänskligt fenomen som existerar genom 

socialt samspel och lärs genom beteende. Definitionen passar med flera uttalanden i resultatet.  

     Musik definieras också i resultatet som kommunikation genom att liknas vid en tidning. Är 

det då budskapet som levereras med hjälp av musiken, eller är budskapet musiken? Merriam 

(1964) menar att musik kommunicerar något, men han vet inte vad. Vidare menar Merriam att 

musik kan kommunicera information till dem som förstår språket och känslor till dem som 

förstår innebörden av informationen. I denna studie skulle det då innebära att informanterna 

både förstår språket och innebörden i musiken de pratar om, eftersom de talar om känslor. 

     Lilliestam (2009) presenterar två synsätt på musikalitet och när jag applicerar dessa på 

resultatet framträder en blandning, där det relativistiska synsättet dock är tydligast. 

Musikalitet ses som något alla har men en musiker är någon speciell. Lilliestam (2009) skriver 

att de flesta svarar nej eller tvekar när de tillfrågas om de är musikaliska, något som inte 

stämmer med denna studie då informanterna svarar med stort självförtroende att de är, eller 
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självklart är, musikaliska. Lilliestams bok beskriver ett mer västerländskt synsätt på musik 

vilket kan tydliggöra skillnader mellan olika samhällen och kulturer.   

     En musiker framstår i resultatet som någon med speciella förmågor eller färdigheter. 

Talang är en av dessa och om jag använder de två synsätten, skulle en sådan person passa in i 

det absoluta synsättet vilket talar emot att alla är musikaliska. Synsätten framstår som 

tveksamma och otydliga i denna kontext.  

     En förklaring som stärker det relativistiska synsättet är det afrikanska arvet i den 

västindiska musiken som Manuel (2006) skriver om. Han menar att det är vanligt i Afrika att 

alla deltar i en musikalisk händelse. Om deltagandet påbörjas redan i mycket tidig ålder, blir 

musikalisk talang något medfött som finns hos alla istället för hos några specialister. 

     Musikalitet framstår som något positivt i St. Vincent och Grenadinerna. Jag känner väl 

igen Lilliestams beskrivning kring frågor om musikalitet i Sverige, och det är en av 

anledningarna till att jag ville ställa intervjufrågor kring begreppet musikalitet. Blacking 

(1973) framför kritik mot västerländska test av musikalisk talang, då han anser dem vara 

”irrelevanta utanför sin sociala kontext”. Då St. Vincent är en före detta engelsk koloni undrar 

jag om tester som det ovan nämnda också använts på St. Vincent. Skulle det innebära att 

synen på musikalitet är lik den vi har i Sverige och västvärlden? Blacking (1973) menar att 

man måste se vem som spelar, vem som lyssnar och varför de gör det för att förstå vad musik 

och musikalitet är i ett samhälle. Det är den sociala funktionen som ska studeras, inte hur det 

klingar. Har musiken och musikaliteten samma sociala funktioner på St. Vincent som i 

testernas ursprungskontexter?   

     Några av informanterna definierar sig som musiker vilket betyder att de besitter de 

förmågor de anser behövs. Det handlar bl. a. om attityd, kreativitet och känsla. Merriam 

(1964) menar att det är samhällets enighet som bestämmer en musikers roll och beteende. De 

flesta av informanterna är överens om att det krävs speciella förmågor för att vara en musiker, 

vilket stämmer väl med Merriams tankar.  

     När samtalen kom in på definitionen av ”bra” musik blev det tydligt att budskapet var ett 

viktigt karaktärsdrag. Några musikgenrer nämns, men när det förklaras vad som är bra med 

dem, är det andra saker, t.ex. budskap, som anses bestämma vad som gör musiken bra istället 

för bara musikgenrerna i sig. Blacking (1973) menar att samma musik kan beröra många men 

hur beror på individens egen erfarenhet. Det stämmer bra med intervjuerna då flera 

informanter menar att det är individen som avgör om musik är bra, budskapet måste ha 

betydelse för individen. Att musikgenrer är det första några nämner kan bero på hur frågan 

ställs, men svaren kanske kan förstås genom att budskapen i musikgenrerna betyder något för 

informanterna. 

 

I bakgrunden beskriver jag några av Merriams (1964) definitioner av musikens funktioner. En 

av dem är Emotional expression, vilken förklarar att musik kan ge en känslomässig befrielse. 

Denna funktion framträder mycket tydligt i studien, både genom informanternas definitioner 

av musik men också i deras tankar kring musikens funktioner i det dagliga livet. Musiken 

fungerar för många av informanterna som en flykt från verkligheten, något som Blacking 

visar på då han skriver att ”The essential quality of music is its power to create another world 

of virtual time.” (Blacking 1973, s 27). Merriam (1964) beskriver också i funktionen 

Emotional expression att text i musik är ett sätt att uttrycka känslor (se nedan).   

     En annan funktion som Merriam (1964) beskriver är Communication. Daisy menar att 

musik är lika viktigt som att prata, att det bara är ett annat språk. Musik kommunicerar något, 

men vi vet inte hur eller vad. Musiken skapas av de villkor som råder i det samhälle där den 

finns och är därför inte något universellt språk menar Merriam (1964). Daisys uttalande måste 

förstås ur hennes kontext. Hon menar vidare att ett budskap kan föras fram genom att sjunga 
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istället för att tala vilket kan kopplas till både Emotional expression och Communication, då 

text i musik är del även i funktionen Communication.  

     Musiken är mycket viktig för informanterna vilket enligt Nettl (1983) visar att musik 

värdesätts högt i kulturen. Det kan innebära, enligt Nettl, att även andra aktiviteter t.ex. dans 

kan ingå i begreppet musik för kulturens medlemmar. Dans är en tydlig del av den västindiska 

kulturen, vilket dokumenterats av européerna sedan de koloniserade Västindien enligt Manuel 

(2006). (Förmodligen dokumenterades den av urbefolkningen även innan dess.) Européerna 

både förde med sig dans och betraktade urbefolkningens ritualer, där dans var del. Mina egna 

observationer, både under denna och mina tidigare resor, har också visat att dans är mycket 

vanligt i samband med musik.  

Utdrag ur dagbok 8/4 2011  

Sedan gick vi till ”Carpark”, en stor parkering som de gör om till dansgolv. 

I studien framträder flertalet platser där musik skapat tidiga och starka minnen för 

informanterna. Det pekar på att musik är ofta förekommande i landet och på många platser 

vilket jag också upplevt genom min tid där. Kyrkan förefaller ha en stark roll i musiken 

eftersom flera av informanterna menar att gospel har spelat en roll i deras musikliv. 

Musiken som informanterna berättar om har de i sin tur blivit visade av någon. Föräldrarnas 

roll är mycket stor i denna studie när det gäller detta. Musiken har ”ärvts” och Blacking 

(1973) menar att musik är en kulturell tradition som kan delas och överföras. Om musik 

används i begreppet kultur, som Lundberg och Ternhag (2002) beskriver det i dess vardagliga 

form, kan St. Vincent och Grenadinerna sägas ha ett rikt kulturliv. Om Merriams (1964) 

definition, ”man´s cumulative learned behavior”, används istället kan det musikaliska arvet 

från föräldrarna, men också resten av samhället, förstås bättre.  

     Kyrkans roll är större bland de tidiga minnena än bland de starka, vilken skulle kunna 

förklaras med t.ex. Lees berättelse om söndagsskolan.  

     Det är västindiska musikgenrer som dominerar både starka och tidiga minnen. Country är 

något som skiljer sig från de andra musikgenrerna men den härleds till informantens förälder. 

     Autencitet i musik är ett ämne som framkommer när Lee berättar om sina starkaste minnen 

av musik. Han menar att han inte kunde lyckas med musikgenrerna reggae och dancehall, 

därför att de kommer från Jamaica, och han kommer från St. Vincent. Lee menar att 

konsertarrangörer inte letar efter reggae från St. Vincent. Jag ställde då en fråga om en 

Sydafrikansk reggaeartist, som jag av tidigare erfarenhet från St. Vincent och Grenadinerna 

vet är mycket populär där. Lee menar att musiken som sydafrikanen gjorde, var den riktiga 

autentiska reggaemusiken. Lee börjar sedan tala för en grupp av människor, istället för sig 

själv, då han använder uttryck som we as black people och our music came from Africa. 

Lundberg & Ternhag (2002) skriver att ”kultur består av tankefigurer, värden samt språkliga 

uttryck för dessa element, vilka delas av en grupp människor” (s 117) och med den 

definitionen kan Lees uttalanden tolkas vidare. Kreoliseringen verbaliseras med Lees 

uttalanden.  

      Blacking (1973) menar att för att skapa musik hos vendafolket måste man vara uppvuxen 

där, om musiken ska betraktas som vendamusik. Det är samma tankegång som hos Lee, men 

hur kan då reggae kallas reggae om den inte kommer från Jamaica? Var ifrån kommer pop? 

Vad är klassisk musik?  

     När intervjuerna kom in på musikinstrument blev jag förvånad över att alla berättade att de 

hade instrument hemma. Min förvåning grundade sig troligen i min erfarenhet av landet då 

det inte stämmer med min upplevelse där. Gehör framstår som det sätt människor i St. 

Vincent och Grenadinerna lär sig att spela ett instrument. Manuel (2006) skriver att 

traditionell musik från både Afrika och Europa lärdes ut muntligt under kolonialtiden, något 

som kanske lever kvar. Någon talar om lektioner, men ingen pratar, i traditionell svensk 
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mening, om musiklärare, instrumentallärare eller form av musikskola. Informanterna nämner 

platser som t.ex. kyrkan, liveframträdanden och gatan, där de lärt sig eller lär sig att hantera 

instrument. Kan det vara en orsak till att definitionen av musikalitet inte stämmer med de 

synsätt som presenterats ovan? Hade det varit skillnad om informanterna haft lärare? Kanske 

synsätten som presenteras av Lilliestam är ”utanför sin sociala kontext”? 

 

Analysen visar flera gånger att budskap genom text i musik är mycket viktigt och en källa till 

att musik påverkar människor. Budskapet uppfattas av individerna på olika sätt, som positivt 

eller negativt. Musik och språk har en mycket nära relation enligt både Merriam (1964) och 

Nettl (1983) vilket är tydligt i undersökningen. Text framstår som en separat del av musiken 

vilket reser frågan om text är, som Merriam skriver, integrerad i musik? Kan det vara så att 

när informanterna talar om musik och text så menar de klingande ljud och text vilket 

tillsammans bildar musik?   

     Budskapen som diskuteras av informanterna är oftast negativa, och musikgenren dancehall 

anses ha särskilt negativa budskap. Merriam (1964) ger exempel på olika textkategorier och 

deras funktioner där några passar väl in på de textteman som återkommer i dancehall enligt 

Manuel (2006). Om budskapen är så negativa, varför är då musiken så populär?  

      Blacking (1973) menar att musik inte är ett språk som beskriver hur samhället verkar vara, 

utan ett metaforiskt uttryck för känslor som är förknippade med det sätt som samhället 

egentligen är, en återspegling av och reaktion på sociala krafter. Är det då så att dancehallens 

texter visar den ”verkliga” världen? Även soca kritiseras av några, både historiskt och i 

undersökningen, för att vara våldsam och meningslös. Soca är en mycket populär musikgenre 

bland de yngre, precis som dancehall. Jag antyder i analysen att kritiken mot dem kan ha med 

en generationsskillnad att göra.   

     Texter som uppmanar lyssnaren till handlingar är något som återkommer i analysen. 

Denna textkategori menar Merriam (1964) kan användas för att försöka förändra en opinion 

eller beteende, han kallar funktionen av en sådan text för Enforcing conformity to social 

norms. Analysen visar främst på uppmaningar till negativa förändringar som t.ex. användning 

av våld och kriminalitet.   

     Lilliestam (2009) menar att musiken kan förändra människors liv, att musiken kan leda till 

ökad förståelse men också att den kan leda till fiendskap. Blacking (1973) menar att musik 

inte kan förändra ett samhälle utan bara bekräfta hur det är. Han menar att musiken inte kan 

generera tankar men den kan göra människor mer medvetna om känslor som de upplevt. I 

analysen menar flera av informanterna att musik kan influera människor till att begå 

handlingar genom den text som förmedlas. En av informanterna menar att musiken kan vara 

så stark att budskapet i texten glöms bort. Något som Lilliestam (2009) nämner då han skriver 

att text betyder olika mycket för olika personer.  

     Nästan alla musikgenrer som informanterna talar om är från Västindien, hur kommer det 

sig? En förklaring kan vara kreoliseringen och samhörigheten den skapat. Reggae, dancehall, 

calypso och soca har sitt ursprung i engelsktalande länder, vilket också St. Vincent och 

Grenadinerna är. Andra karibiska musikgenrer nämns inte, vilket kanske kan förklaras med att 

språket inte förstås och då kan enligt Merriam inte heller känslorna som förmedlas nå fram. 

Om så är fallet, kommunicerar musik, med text, något alls om lyssnaren inte förstår språket? 

Samhörigheten, som kreoliseringen förklarar, stärks kanske ytterligare genom språket och då 

framkommer ännu en nivå i kreoliseringen, den språkliga. Från att ha varit europé eller 

afrikan till att bli en västindier och sedan vidare till en engelskspråkig västindier. Nästa steg 

blir tydligt om man ser på dancehall, där de lokala dialekterna används i stor skala. Hänger 

kolonialtidens förtryck fortfarande i? Calypson sjöngs ursprungligen på två språk för att inte 

kolonialherrarna skulle förstå texterna och det finns likheter med dagens dancehall, både 
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språkligt och i texternas innehåll, där de sjunger om livet och ofta kritiserar dem som 

bestämmer i samhället. Reggaens budskap framstår i resultatet som lite vänligare, även om 

Robert menar att han använder reggae som ett vapen för att visa sanningen, hans sanning. Det 

är ett sätt att kommunicera, han väljer vad andra ska höra, precis som en artist. Han beskriver 

också att det är en äldre publik som lyssnar när han spelar musik. Lilliestam (2009) menar att 

lyssnare ofta relaterar en text till sig själv och att lyssnaren lätt kan få texter att återspegla sina 

egna erfarenheter. Musiken som Robert spelar kan då tolkas som musik med text han relaterar 

sig till och kommunicerar vidare genom sina gigantiska högtalare till andra som också 

identifierar sig med den. Att det är en äldre publik kanske kan förklaras med att reggae 

uppstod under början av 1970-talet och dancehall under 1980-talet.  

     Soca skiljer sig från de andra tre musikgenrerna då det gäller textens innehåll. Den handlar 

oftast om fest och dans vilket vanligen relateras till glädje. Även soca uppstod under slutet av 

1970-talet vilket kan förklara en yngre publik.  

     Musiken för människan eller människan för musiken? Studien ger båda svaren. Musiken 

för samman människor, är det vanligaste svaret, men det är beroende på kontexten. När 

Lilliestam (2009) skriver om musikens påverkan menar han att musik kan förändra människor 

och föra dem samman, både vänner och fiender. I studien förklarar informanterna att 

konserter för människor samman. Jimmy menar motsatsen då han säger att det är smaken som 

avgör. En person som t.ex. tycker om reggae går inte på en rock-konsert, och vise versa, 

därför att han inte tycker om musikgenren. Om jag vänder på det så säger Jimmy emot sig 

själv om båda konserterna är välbesökta. Då kommer människor samman för musiken. Lee 

menar att musiken för människor samman på t.ex. en fest men att musiken förenar människor 

i Västindien.   

      Både Jimmy och Lee menar att det är kontexten som avgör för individen hur musiken 

fungerar.  
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Avslutande reflektioner 

 

Den förvirrade känslan jag beskrev i inledningen är nu aningen klarare och den har också 

skapat en stor nyfikenhet. Denna studie ger en inblick i några personers liv och deras 

förhållningsätt till musik. Studien ger inte några konkreta svar på frågor utan beskriver samtal 

om relationer till musik. Det blir mycket tydligt för mig hur St. Vincent och Grenadinerna är 

många olika saker, beroende på vem jag är, min kontext.  

     Uppsatsen är givetvis färgad av mitt perspektiv då jag bott i St. Vincent och Grenadinerna 

en period samtidigt tror jag att det gjort denna studie bättre då miljön inte förvånat mig på 

samma sätt som under tidigare resor.  

     Jag har med denna studie läst musiketnologisk litteratur som fått mig att själv fundera 

mycket över de begrepp jag behandlar. Vad är egentligen musik? Och vad kan den innebära? 

En fråga som vuxit fram under studiens tillkomst är om musik kommunicerar någonting i sig 

själv? 

     Min tanke är att det är individens tidigare minnen av upplevelser i samband med musik 

eller ljud som skapar känslor. Musiken i sig fungerar då som ett hjälpmedel att beskriva en 

känsla. Är det denna ”känsloframställning” som är kommunikationen? Går det att medvetet 

kommunicera genom musik? Ja, om de inblandade parterna tidigare bestämt vad musiken har 

för funktion t.ex. att tre slag på en trumma betyder att någon ska byta rytm.  

     En individ som kommer från en annan kultur kan höra in något ifrån sin egen kultur i de 

ljud som uppfattas. Individen associerar ljuden till något den känner igen och skapar sig en 

uppfattning, i samband med de känslor som uppstår, om musiken/ljuden. För att förstå musik 

använder en person något som liknar det som uppfattas, ett minne.  

     Musiketnologisk litteratur på svenska är ovanligt och därför har jag då fått använda nästan 

uteslutande engelsk litteratur till uppsatsen, något jag ibland upplevt problematiskt.    

Litteraturens beskrivningar om livet i St. Vincent och Grenadinerna är ännu sparsammare. Jag 

har letat i en mängd litteratur om kultur och musik från och i landet men knappt hittat 

någonting alls. Jag finner ingen förklaring till detta, är just St. Vincent och Grenadinerna 

ointressant för forskningen då de andra öarna runt omkring finns dokumenterade?  

     Då jag sammanlagt har tillbringat mer än ett år i landet har jag fått god lokalkännedom i 

området och jag förvånas ibland över de beskrivningar som litteraturen ger. Ett stenkast från 

Union Island, där jag bodde, ligger ön Carriacou som tillhör Grenada men också är en av 

Grenadinerna. Ön finns beskriven i litteraturen på många ställen, troligen för att den kände 

musikforskaren Alan Lomax gjorde ljudupptagningar där.  

     Jag hade endast tre veckor på mig att genomföra mitt fältarbete, vilket jag upplevde som 

stressigt. Jag önskar att resan istället varat ca fem veckor för att jag då haft större möjligheter 

att reflektera under tiden. Det som skiljde denna resa från de tidigare var att jag hade ett 

arbete att genomföra och det gav mig ett nytt intressant perspektiv. Jag samtalade med 

personer jag känner väl om saker vi tidigare inte berört. Under resan genomförde jag 

sammanlagt elva intervjuer, vilket jag är mycket glad över. Antalet intervjuer jag valde att 

använda har varit tillräckligt. De resterande fem intervjuerna är gjorda och redo att användas 

till vidare studier.  

 

Under intervjuerna uppkom kortare samtal kring genus och musik. Jag har medvetet valt att 

inte använda dessa avsnitt av intervjuerna trots att de tillför ett mycket intressant men stort 

område. Jag har inte för avsikt att beröra genusperspektivet i denna studie. Litteraturen 

beskriver genus och musik i Västindien som ett hett diskussionsämne. Min egen erfarenhet av 

platsen är den samma, speciellt då det gäller texter i musik, men också i samhället som helhet. 

Det inspelade materialet kan istället användas vid vidare studier. 
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Vidare forskning 

Jag hoppas denna studie kan ge uppslag till vidare forskning, några exempel: 

 Genusperspektiv – I musiken men också kring den. 

 

 Musikgenrer – Kring kreoliseringsbegreppet, hur musikgenrer håller samman 

människor i Västindien eller på andra platser.  

 

 Utbildning – Hur fungerar utbildning kring musik i St. Vincent och Grenadinerna? 

 

 Musiketnologiska studier 

 

 Textens innebörd i musik 

 

 Känslor och, av, i, kring musik 

 

Då det gäller uppsatsens relevans för pedagoger vill jag citera musiketnologen John Blacking 

sidan 35 i boken How Musical is Man?  

 

If I describe some of the functions of music in Venda society, perhaps the 

new knowledge may stimulate a better understanding of similar processes in 

other societies. 
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